Rok 2012
Január
7. januára – v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne sa uskutočnilo divadelné
predstavenie v podaní ochotníkov zo Strečna pod názvom Právo na hriech so začiatkom
o 19.oo hodine.
V dňoch 10, 17., 24. a 31. januára sa pravidelne so začiatkom o 14.30 hodine konali
Popoludnia s rozprávkou – program pre deti, malých čitateľov s rozprávkami, rozprávkovými
postavami.
26. januára – sa v zasadačke obecného úradu konalo prvé zasadnutie Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2012 so začiatkom o 16.oo hodine.
Otvorenie:
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov je 7 poslancov prítomných.
JUDr. Peter Rybár a Mgr. Karol Tichý sa ospravedlnili, Ing. Michal Cvacho a Ing. Peter
Malík sa ospravedlnili, že prídu neskôr.
Určenie zapisovateľa, určenie overovateľov zápisnice a uznesení, voľba návrhovej komisie:
Starosta obce určil ako zapisovateľku Máriu Tichú a podal nasledovný návrh: • overovatelia
zápisnice: Ing. Jozef Kabatier, Štefan Noga • členovia návrhovej komisie: Ing. Helena
Gregová, Ing. Patrik Miho. Obecné zastupiteľstvo návrh prijalo.
Inventúra majetku: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje:
- vyradenie majetku v celkovej hodnote 24 091,67 €.
- zaradenie majetku v celkovej hodnote 2 097 808,45 €.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že pri inventúre nebol nájdený majetok v celkovej výške 19
670,65 € a Obec Varín je 100% vlastníkom firmy Obecný podnik služieb Varín, s.r.o. so
základným imaním v hodnote 6639 €. Zároveň berie na vedomie:
- vytvorenie opravných položiek podľa zákona na položkách v celkovej hodnote 28
571,76 €,
- že obec eviduje okrem záväzkov voči dodávateľom aj záväzky zo zmlúv o budúcich
zmluvách,
- že obec eviduje okrem pohľadávok voči odberateľom aj pohľadávky zo zmlúv
o budúcich zmluvách.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje komisiu na riešenie pohľadávok a majetku obce v
zložení: Ing. Michal Cvacho, Ing. Jozef Kabatier, PaedDr. Emília Surovcová, Marek Tabaček,
Miroslav Williger.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje vyradenie drobného majetku Základnej školy
s materskou školou Ondreja Štefku v celkovej hodnote 13 725,79 €.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne konštatuje, že návrh Územného plánu zóny Varín Centrum –
Námestie sv. Floriána / ďalej aj len ÚPN-Z Varín Centrum / bol po dobu 30 dní zverejnený na
úradnej tabuli Obce a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy,
právnickými a fyzickými osobami a vlastníkmi pozemkov a stavieb v súlade s ustanovením §
23 Stavebného zákona a že pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a
právnických osôb sú akceptované v dopracovanom návrhu ÚPN-Z Varín Centrum, resp. bude
sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred
realizáciou stavieb. Pripomienky fyzických a právnických
osôb – vlastníkov pozemkov a stavieb boli s nimi opätovne prerokované dňa 4.8.2011 s tým,
že tie pripomienky, ktoré sa týkali ich vlastníctva boli akceptované a následne zapracované do
výsledného Návrhu ÚPN-Z Varín Centrum. Krajský stavebný úrad v Žiline preskúmal návrh

ÚPN-Z Varín Centrum – Námestie sv. Floriána podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k
nemu súhlasné stanovisko listom č. 2011/00339/HRI zo dňa 18.10.2011.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- výsledné vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy,
a právnických osôb k návrhu ÚPN- Z Varín Centrum
- výsledné vyhodnotenie pripomienok fyzických a právnických osôb k návrhu ÚPN-Z
Varín Centrum
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- územný plán zóny Varín Centrum – Námestie sv. Floriána v súlade s ustanovením §
26 ods. 3) Stavebného zákona
- všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín o záväznej časti Územného plánu zóny
Varín Centrum – Námestie sv. Floriána v súlade s ustanovením § 27 ods. 3)
Stavebného zákona
- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 2/2012 o záväznej časti Územného
plánu zóny Varín Centrum – Námestie sv. Floriána.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ruší Uznesenie č. 114/2011 a schvaľuje uzavretie nájomnej
zmluvy na nebytové priestory nachádzajúce sa na adrese Jozefa Martinčeka 1063, parcela č.
351/3 v katastrálnom území Varín o výmere 15m2 za cenu 22,50 €/m2, v celkovej cene 337,5
€ plus internetové pripojenie pre všetky body vo vlastníctve Obce Varín za 9 €/ rok/
internetové napojenie počas celej doby nájmu na obdobie 10 rokov s opciou na 5 rokov.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá požiadať spolok záhradkárov o vyjadrenie súhlasu
s úhradou celkových nákladov na zmenu územného plánu v lokalite Hlboké – Rudy a zároveň
ukladá predložiť správu stavebného úradu o stavebných konaniach v lokalite Hlboké - Rudy.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo
1/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia.
Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil prvé
zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
27. januára – sa vo Varíne začala plesová sezóna tradičným fašiangovým plesom varínskych
matičiarov a členiek Únie žien z Varína. Do tanca hrala varínska hudobná skupina Forte.
Február
4. februára – sa v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne uskutočnil detský
diskokarneval pre škôlkarov a školákov so začiatkom o 14.oo hodine aj s ocenením masiek.
9. februára – sa stretli varínski seniori na fašiangovom posedení, ktoré im sprístupnili deti
z materskej i základnej školy.
10. februára – sa o 20.oo hodine v kinosále začal už tradičný 16-ty varínsky ples. O kultúrny
program sa postarala hudobná skupina Bonita, varínske mažoretky a tanečnice.
13. februára - sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne uskutočnila spomienková slávnosť
na nášho rodáka – katolíckeho kňaza národovca Jozefa Martinčeka pri príležitosti 70-teho
výročia jeho smrti.
16. februára – v Miestnom kultúrnom stredisku vo Varíne sa uskutočnilo kultúrnospoločenské posedenie pre varínskych seniorov – Fašiangový program pre dôchodcov so
začiatkom o 16.oo hodine, kde v kultúrnom programe vystúpili deti z materskej i základnej
školy.
17. februára – sa v priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v kinosále uskutočnil 16-ty
varínsky ples. O kultúrny program a o zábavu sa postarala skupina Bonita, vystúpili
mažoretky i tanečnice z Centra voľného času Varín.
18. – 19. februára – sa uskutočnil obcou pochod masiek – turoňov na znak ukončenia
fašiangov spojený s pochovávaním basy.

Marec
V dňoch 5.-12. marca sa uskutočnil zájazd do Svätej zeme spojený s návštevou
najposvätnejších miest kresťanstva.
V dňoch 6., 13., 20. a 27. marca sa konali v miestnej knižnici Popoludnia s rozprávkou pre
malých čitateľov so začiatkom vždy o 13.3o hodine.
10. marca – sa konali Parlamentné voľby 2012. Hlasovanie bolo nasledovne:

16. marca – sa v miestnej knižnici uskutočnila „Noc v knižnici“ – program pre mladých
čitateľov knižnice.
21. marca – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do
Jablonky.
Apríl
V dňoch 3., 10., 17. a 24. apríla sa konali „Popoludnia s rozprávkou“ v miestnej knižnici
venované malým čitateľom.
7. apríla – sa konal 2. ročník nepostupovej súťaže začínajúcich mažoretiek v českom meste
Litovel pod názvom „O Litovelský pohárek“, kde varínske mažoretky obsadili dve druhé
miesta v kategóriách junioriek a senioriek.
13. apríla – pri príležitosti Dňa narcisov sa konala finančná zbierka na Ligu proti rakovina,
ktorú organizovala Únia žien vo Varíne. Ženy vyzbierali 719,58€, žiaci základnej školy
vyzbierali 121,77 €, takže vo Varíne sa celkovo vyzbierali 841,35€.
14. apríla – sa vo Varíne konala sviatosť birmovania pre mládež z varínskej farnosti so

začiatkom o 10.oo hodine.
20. apríla – sa uskutočnila Noc v knižnici – program pre mladých čitateľov knižnice.
22. apríla – sa na Námestí svätého Floriána konalo kultúrno-environmentálne podujatie so
začiatkom o 11.oo hodine pri príležitosti Dňa Zeme. Návštevníci mali možnosť navštíviť
informačný stánok s propagačnými materiálmi a vypreparovanými chránenými živočíchmi,
pre deti boli pripravené environmentálne aktivity, ktoré ich naučili, že odpad sa dá rôzne
zúžitkovať. O kultúrny program sa postarala dychová hudba Varínčanka. Následne v hlavnom
kultúrnom programe vystúpili varínske mažoretky, mladí hudobníci a deti zo základnej školy.
22. apríla – sa v saleziánskom kostole v Žiline uskutočnil koncert detského speváckeho zboru
z Varína so začiatkom o 16.3o hodine.
26. apríla – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd na veľtrh
Flóra Bratislava 2012.
26. apríla - sa v zasadačke obecného úradu konalo tretie riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje návrh programu zasadnutia obecného
zastupiteľstva.
Určenie zapisovateľa, voľba overovateľov zápisnice: starosta obce určil ako zapisovateľku
Máriu Tichú a overovateľov zápisnice: Marek Tabačeka PaedDr. Emília Surovcová.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce o plnení
úloh zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zároveň pripraviť prehľad, akým spôsobom boli
vyriešené výhrady, týkajúce sa č. 4/2012 - schválenia záverečného účtu s výhradami.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
- návrh poslanca Ing. Petra Málika na výšku platu starostu obce číslo 3/2012 Varín vo
výške 2600,00 €,
- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo 3/2012 o obmedzení UZNESENIE č.
8/2012 hazardných hier na území Obce Varín z tretieho zasadnutia Obecného
zastupiteľstva vo Varíne v roku 2012,
- Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín Obecné zastupiteľstvo vo Varíne č. 3/2012.
Obecné zastupiteľstvo ukladá:
- vykonať kontrolu počtu výherných hracích prístrojov na území Obce Varín,
- Prehodnotiť dopad predaja pozemku C-KN parcely číslo 1037/10 v katastrálnom
území Varín o výmere 59 m2 na stavby nachádzajúce sa na susediacich
nehnuteľnostiach.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie:
- informáciu predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej
funkcie o preskúmaní majetkového priznania Miroslava Willigera - starostu Obce
Varín za rok 2011,
- konštatovanie komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie, že
starosta obce vo svojom majetkovom priznaní uviedol všetky potrebné informácie,
ktoré sú pravdivé.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
- odpredaj pozemku parcely číslo 262 v katastrálnom území Varín v podiele 10/40 firme
Moravčík Ľuboslav – Potravinka, IČO: 31073719 do doby predloženia súhlasu
spoluvlastníčky p. Santovej s odpredajom spoluvlastníckeho podielu na uvedenej
nehnuteľnosti, nakoľko je to v rozpore s § 140 Občianskeho zákona
- žiadosť p. Júliusa Androviča ml. o právo prechodu,
Starosta obce podal poslancom informácie o:
- uzavretí zmluvy s firmou MARPEDA, s.r.o. na nebytové priestory v zdravotnom
stredisku (MUDr. Marcová Oľga),
- vytvorení mailových účtov pre poslancov a odovzdanie hesiel,

- rekonštrukcii plota na ulici Dr. Jozefa Tisu.
Záver: Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
Bytová komisia zriadená pri obecnom zastupiteľstve (OZ ) obce Varín, je najviac vyťažená
komisia zo všetkých komisií pri OZ. Jej úlohou je prideľovanie bytov a posudzovanie
podaných žiadostí o pridelenie nájomného bytu, kontrola dodržovania nájomných zmlúv,
riešenie podnetov od nájomníkov, ako aj občanov Varína, riešenie ostatných otázok, ktoré
súvisia s bývaním, napr. vzájomná výmena bytov a pod... Plní úlohy určené podľa Štatútu
Bytovej komisie a vyplývajúce z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Je
skutočne ťažké, v niektorých prípadoch rozhodnúť spravodlivo, čo vyžaduje citlivý, rozumný
a vyvážený prístup od členov komisie. V obci Varín máme 3 nájomné bytovky sociálneho
charakteru. Každá bytovka má určeného svojho domovníka.
Členovia bytovej komisie:
1. Karol Tichý - predseda
2. Ľubomír Sečkár
3. Ján Hodoň
4. Michal Cvacho
5. Ľudmila Porubčanská
6. Jozef Kabatier
7. Miroslav Wiliger
8. Jozef Rovňan
Bytová komisia sa zvoláva pravidelne, minimálne raz mesačne, no koľkokrát si situácia okolo
bytov vyžaduje zvolať zasadanie komisie aj trikrát do mesiaca. Z každého zasadnutia je
spísaná zápisnica a prezenčná listina.
Máj
12. mája – sa uskutočnila púť do Svätyne Božieho milosrdenstva do Krakova.
13. mája – sa o 16.oo hodine začal kultúrny program venovaný všetkým mamám pri
príležitosti Dňa matiek. V programe vystúpili žiaci z materskej i základnej školy svojimi
básňami, vyznaniami, piesňami, tancom a scénkami.
V dňoch 15., 22. a 29. mája sa konali „Popoludnia s rozprávkou“ určené všetkým mladým
čitateľom, ktorí navštevujú varínsku knižnicu.
16. mája – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do Jablonky.
19. mája – sa konal tretí ročník nepostupovej súťaže začínajúcich a amatérskych mažoretiek
v českom meste Jemnice „O májovú korunku DDM Jemnice“. Súťaže sa zúčastnili súbory
z 27 miest z Českej i Slovenskej republiky, varínske seniorky si vytancovali prvé miesto pod
vedením Lucie Michálkovej.
20. mája – v Kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne sa uskutočnil slávnostný koncert,
v ktorom účinkovali varínski umelci a varínsky spevácky zbor. Odzneli chrámové piesne
i súčasné moderné skladby. Účinkovali: Varínsky spevácky zbor pod vedením dirigentky pani
Helenky Matejkovej, klaviristi: Martinka Synáková, Juraj Kardoš, Lukáš Chobot, Martin
Cvacho, gitaristka Karin Cigániková, speváčka Miška Sobolová, recitátorka Ing. Helena
Staníková, programom sprevádzala MUDr. Katarína Murajdová.
24. mája – do našej farnosti zavítal p. Humbert Virdzek pri príležitosti mariánskeho mesiaca
mája. O 17.oo hodine viedol modlitbu večeradla v kostole a o 18.oo hodine slúžil svätú omšu,
po ktorej mal krátku adoráciu.
26. mája – o 20.oo hodine sa v miestnej kinosále začal už tretí ročník varínskeho majálesu.
27. mája – pri príležitosti Medzinárodného dňa detí strana Smer-SD usporiadala spolu
s Ľubomírom Sečkárom zábavné popoludnie pre deti na futbalovom ihrisku vo Varíne. Deti si

mohli vyskúšať byť hasičom, lukostrelcom, záchranárom, spevákom alebo tanečníkom.
31. mája – sa konalo štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke obecného
úradu so začiatkom o 16.oo hodine.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov bolo 9 poslancov prítomných.
Obecné zastupiteľstvo schválilo program zastupiteľstva. Starosta obce určil ako zapisovateľku
Máriu Tichú. Overovatelia zápisnice: PaedDr. Emília Surovcová a Marek Tabaček, návrhová
komisia – Ing. Patrik Miho.
Infomácia o činnosti Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne, pripomienky občanov: Pani
Katarína Schmidtová podala informáciu o kultúrnych podujatiach a aktivitách a pani Rolková
o činnosti miestnej knižnice za obdobie od januára do mája 2012. M. Martinčeková predniesla
návrhy, ktoré sa dotýkajú života v obci.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín číslo
5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy úhrady za sociálne
služby, o spôsobe určenia úhrady a platenie úhrady v zariadení sociálnych služieb.
Kontrola plnenia uznesení: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu
hlavného kontrolóra o plnení úloh zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Varín na 1. polrok 2012 nasledovne: 1.
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, 2. Kontrola dodržiavania všeobecne
záväzných nariadení obce, 3. Kontrola vedenia hlavnej pokladne obecného úradu, 4. Kontrola
účtovných a pokladničných dokladov obce 5. Kontrola obstarávania tovarov a služieb 6.
Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce k 31. 6. 2012 7. Kontrola inventarizácie majetku
obce 8. Kontrola vyberania príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú
úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou a a Školskej jedálni pri základnej
škole s materskou školou Varín 9. Kontrola dodržiavania Zákonníka práce a odvodových
povinností pri zamestnávaní pracovníkov 10. Kontrola nakladania finančnými prostriedkami
obce poskytnutými ako dotácie príspevkovým organizáciám a právnickým osobám, ktoré
zriadila obec 11. Účelové kontroly na základe poverenia starostom obce a obecným
zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 25/2012.
Schválenie mesačného platu starostu obce: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje plat
starostovi obce v súlade s § 3 zákona 253/1994 Zbierky zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších noviel zvýšený
podľa § 4 bodu 2 o 46,58/, čo predstavuje sumu 2500 €.
Zásady odmeňovania poslancov: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá na základe podnetu
poslanca Ing. Kabatiera preveriť správnosť zápisu hlasovania na zasadnutí obecného
zastupiteľstva č. 1/2011, hlasovanie č. 5 a č. 6. Zároveň zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.
29/2012 – zásady odmeňovania poslancov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyhlásenie poslanca Štefana Nogu, že v období od
1.6. 2012 do 31. 10. 2013 bude svoj mandát poslanca a predsedu komisie vykonávať bez
odmeny z dôvodu poberania predčasného starobného dôchodku.
Majetok obce: žiadosť o odpredaj pozemku p. Bordáč, p. Kováč – Obecné zastupiteľstvo vo
Varíne ukladá prednostovi obecného úradu vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž s termínom
uzávierky do 29. 6. 2012 podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka s nasledujúcimi
podmienkami: a) predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie nehnuteľnosti, C-KN parcely
číslo 1037/26 v katastrálnom území Varín o výmere 9 m2
b) súťažiaci ponúkne
vyhlasovateľovi kúpnu cenu c) súťažiaci prijíma podmienku, že zaplatí kúpnu cenu pred
podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na Správe katastra
Žilina, a to najneskôr do jedného mesiaca od vyhodnotenia súťaže, inak má vyhlasovateľ
právo odstúpi od zmluvy.
Prednosta obecného úradu je poverený organizovať súťaž a splnomocnený doplniť ďalšie

podmienky upravujúce podrobnejšie organizáciu súťaže alebo ochraňujúce záujmy obce
v pozícii vyhlasovateľa, prednostovi obecného úradu je potrebné zakotviť do podmienok
súťaže a) minimálnu cenu 13,30 eur/m2 a úhradu správnych poplatkov b) úhradu všetkých
záväzkov voči obci ku dňu predloženia súťažnej ponuky. Hodnotiacej komisii uplatniť pri
posudzovaní kritérium najvyššej ceny. Menuje hodnotiacu komisiu pre posúdenie súťažných
návrh v zložení: Miroslav Williger, Marek Tabaček, Štefan Noga.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schválilo uznesenie č. 32/2012 – žiadosť o odpredaj
pozemku parcelné číslo 3230/1 v katastrálnom území Varín o výmere 7 m2 p. Jozefovi
Hrivovi s manželkou Tatianou, P. O. Hviezdoslava 569/38, Varín za cenu 13,30 eur/m2 ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písmeno e) zákona číslo 138/1991 Zbierky
o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že na pozemku stojí časť stavby
žiadateľa.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje uznesenie č. 33/2012 kúpa pozemku
v katastrálnom území Varín, parcela číslo 106/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2
v podiele 1/1, parcela C-KN číslo 108/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 297 m2
v podiele 2/14, parcela C-KN č. 108/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2
v podiele 2/14, parcela C-KN č. 108/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 30 m2
v podiele 2/14, parcela C-KN číslo 112/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2
v podiele 1/1 a parcela C-KN č. 112/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2
v podiele 1/1 a za cenu 10 eur/m2 od p. Janky Zimenovej, Bajzova 4, Žilina.
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 34/2012 – kúpa pozemku parcela C-KN číslo
671/5 – zastavané plochy a nádvoria v katastrálnom území Varín, ktorý je identický
s pozemkom PKN č. 671/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2 v podiele ½ za
cenu 0,33 eur/m2 od PhDr. Judity Uličnej, Kostolná 74, Veľký Biel.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schválilo uznesenie č. 35/2012 – kúpu pozemkov
v katastrálnom území Varín, parcela C-KN č. 250/1 – záhrady o výmere 72 m2 v podiele 1/1,
C-KN číslo 252/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 v podiele 1/1, C-KN číslo
235/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2 v podiele 1/1 za cenu 10 eur/m2 od
Emila Cádera a Ing. Evy Cáderovej, P. O. Hviezdoslava 577, Varín.
Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie číslo 36/2012 – žiadosť o odpustenie nájmu
Gyntav, s.r.o. za obdobie od 1.3. 2012 do 31.5. 2012 z dôvodu nevykonávania činnosti
gynekologickej ambulancie. Zmluva o prenájme bola od 1.3. 2012 uzatvorená z dôvodu
vybavovania potrebných licencií.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ukladá prehodnotiť poskytnutie dotácie vo výške 500 eur pre
Lukostrelecký klub Varín na Lukostrelecký pretek v 3D Varín Cup s medzinárodnou účasťou,
taktiež ukladá prehodnotiť poskytnutie dotácie pre Základnú školu s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne na oslavy Medzinárodného dňa detí vo výške 380 eur pre žiakov
základnej školy a 125 eur pre žiakov materskej školy.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne schvaľuje dotáciu pre Obecný podnik služieb Varín, s.r.o. vo
výške 6413,07 eur, ktorá bude použitá na vyplatenie časti záväzku za nákup snežného
pásového vozidla (ratrak) po zaplatení kúpnej ceny za pozemok parcela C-KN číslo 1018/49
na základe zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Anveza a Obcou Varín.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu hlavnej kontrolórky obce Varín
o vykonanej kontrole záväzkov a pohľadávok na IBV Záhumnie. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje poskytnutie jednorazovej sociálnej výpomoci pani Anne Golskej vo výške 33,20
eur, trom nezaopatreným deťom Tibora a Beáty Cigánikovej (Radoslav, Alexandra a Nina) vo
výške 33,20 eur na 1 dieťa formou nákupu základných potrieb pre deti.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil štvrté zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Jún
2. júna – pri príležitosti Dňa detí sa v Autocampingu Varín uskutočnil celodenný program pre
deti s rôznymi atrakciami. Deti mohli navštíviť rozprávkový les, v ktorom z rúk zbojníkov
vyslobodili Zlatovlásku, vodníkovi pomohli chytať ryby, Jankovi a Marienke zbierať
medovníčky a s vílami si zatancovali. Sprievodnou akciou bolo aj populárne maľovanie na
tvár, v kultúrnom programe vystúpili mažoretky, gitaristi a folklóristi.
3. júna – sa konali Varínske farské hody. O 13.3o hodine na Námestí svätého Floriána
v kultúrnom programe vystúpila hudobná skupina V8 band a Dychová hudba Varínčanka.
9. júna – o 19.oo hodine sa v miestnej kinosále uskutočnilo divadelné predstavenie
Dobrodružstvo pri obžinkoch – veselohra Jána Palárika.
14. júna – sa konalo piate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v zasadačke
Obecného úradu Varín.
Starosta obce prečítal návrh programu piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva a spýtal sa
poslancov, či majú návrh na zmenu programu. Návrh na zmenu a doplnenie programu od
poslancov nebol prednesený.
Starosta obce určil ako zapisovateľku Máriu Tichú a podal návrh na overovateľov zápisnice
Mgr. Karol Tichý a Ing. Marián Androvič, návrhovú komisiu: Ing. Patrik Miho. Obecné
zastupiteľstvo návrh schválilo.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2012 o podmienkach
posudzovania odkázanosti na sociálnu službu, podmienkach poskytovania opatrovateľskej
služby, o spôsobe a výške úrady za opatrovateľskú službu a poskytovanie sociálnej služby
v jedálni.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doasfaltovanie Hrnčiarskej ulice po križovatku s ulicou
Alexandra Trizuljaka v maximálnej cene 700 €, rekonštrukciu chodníka, ktorý prechádza
parkom okolo pamätníka J. Martinčeka a nie je predmetom projektu v maximálnej cene 1000
€, príspevok na Medzinárodný deň detí organizovaného obcou v cene 300 €, zaplatenie
pripojovacieho poplatku SSE – distribúcia, a.s. na novú bytovku na Námestí na Záhumní
v maximálnej cene 200 €, optimalizáciu technického riešenia objektu SO 4.2 Obnova krytu
MK na Októbrovej ulici a zmenu rozpočtu na objekte SO 4.2 Obnova krytu MK podľa
predloženého návrhu v celkovej cene 10 067,54 €.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne ruší uznesenie č. 95/2011 a schvaľuje kúpu pozemkov C-KN
parcela číslo 90/7 v katastrálnom území Varín – zastavané plochy a nádvoria o výmere 161
m2 v podiele 1/1, C-KN parcely číslo 90/8 katastrálnom území Varín – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 32 m2 v podiele 1/1, parcela číslo 90/9 v katastrálnom území Varín –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 6m2 v podiele 1/1, ktorých vlastníctvo je zapísané na
liste vlastníctva č. 1016 za cenu 2,32 €/m2 celkom v hodnote 461,68 € od Petra Tomašova
a Anny Tomašovej.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie odporúčanie komisie školstva, kultúry,
mládeže a športu a schvaľuje dotáciu pre Lukostrelecký klub Varín, o. z. na zabezpečenie
Lukostreleckých pretekov v 3D Varín CUP s medzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutočnia od
30.6.2012 do 1.7.2012 vo Varín, a to vo výške 500 €. Taktiež schválilo dotáciu pre Základnú
školu s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne na oslavy Medzinárodného dňa detí vo
výške 380 € pre žiakov základnej školy a 125 € pre deti z materskej školy.
Záver: Miroslav Williger, starosta obce, poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
piate zasadnutie zastupiteľstva.
17. júna – popoludní o 14.oo hodine sa v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne
uskutočnil kultúrny program, ktorý pripravili žiaci Základnej školy s materskou školou
Ondreja Štefku vo Varíne.
20. júna – o 17.oo hodine sa v kinosále uskutočnil koncert detí hudobných kurzov, ktoré
každoročne organizuje miestne kultúrne stredisko.

20. júna – Miestne kultúrne stredisko vo Varíne usporiadalo autobusový zájazd do Jablonky.
V dňoch 22. – 27. júna sa uskutočnil zájazd do Talianska, ktorý usporiadalo Miestne kultúrne
stredisko vo Varíne v spolupráci s cestovnou kanceláriou Jadwiga do majestátneho Ríma
„Majestátny Rím a čarovná Pisa v Toskánsku“.
25. júna – v obradnej sieni Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne sa uskutočnila slávnosť
uvítania do života malých Varínčanov, a to o 14.30 a 15.30 hodine.
25. júna – sa konala púť do Turzovky spojená s večeradlom a svätou omšou.
V dňoch 30. júna – 1. júla sa konali medzinárodné lukostrelecké preteky Varín Cup 2012 pod
Jedľovinou pri chate Fatranka.
28. júna – konalo sa šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v zasadačke
Obecného úradu Varín.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov bolo 9 poslancov prítomných.
JUDr. Peter Rybár a Ing. Peter Málik sa ospravedlnili, že budú meškať.
Starosta obce prečítal návrh programu šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva a spýtal sa
poslancov, či majú návrh na zmenu programu. Návrh a zmenu a doplnenie programu od
poslancov nebol prednesený.
Starosta obce určil zapisovateľku Máriu Tichú a poslanci schválili návrh na overovateľov
zápisnice: Karol Boka a Ing. Michal Cvacho a návrhovú komisiu Ing. Patrik Miho.
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o plnení úloh
zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Schválenie záverečného účtu Obce Varín: Vstupnú informáciu k prerokovaniu tohto bodu
programu podal Ing. Michal Cvacho a Ing. Helena Gregová. Poslanci mali v písomných
podkladoch k dispozícii materiál číslo 2-6/2012, ktorý obsahoval návrh uznesenia a dôvodovú
správu, v prílohe Záverečný účet Obce Varín, Výročnú správu Obce Varín, Správu
nezávislého audítora a Správu hlavnej kontrolórky Obce Varín. Po diskusii poslancov Obecné
zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie správu nezávislého audítora k záverečnému účtu
Obce Varín za rok 2011, správu hlavnej kontrolórky Obce Varín k záverečnému účtu obce
Varín za rok 2011 a schvaľuje záverečný účet Obce Varín za rok 2011 bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti Obecný podnik služieb
Varín, s.r.o. za rok 2011 a schvaľuje uhradenie straty v oku 2011 vo výške 31 592,75 €
z nerozdeleného zisku minulých rokov.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť hudobnej skupiny Forte a schvaľuje finančné
a organizačné zabezpečenie vystúpenia hudobných skupín na Dožinkovom jarmoku vo Varíne
(predbežný termín 22.9.2012).
Podnety: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie podnety rodiny Rusnákovej.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zrušenie uznesenia č. 23/2009 v oddiele 2., neschvaľuje
zmluvu o budúcej zmluve Sevak. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve, v ktorej Obec Varín prenechá do užívania firme Severoslovenské vodárne.
30. júna – po 10-tich rokoch opustil našu farnosť vdp. Mgr. Dalibor Mišura a po roku
pôsobenia aj pán kaplán Mgr. Martin Hruška. Od 1. júla nastupujú do varínskej farnosti noví
kňazi: pán dekan Ing. Mgr. František Pekara a pán kaplán Mgr. Dušan Pecko.
Júl
1.júla – Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne usporiadal denný prechod hrebeňom
Malej Fatry. Trasa bola nasledovná: Vrátna – Snilovské sedlo(kabínková lanovka), pešo –
Pekelník – Malý Kriváň – Priehyb – Stratenec – Biele skaly – Suchý – Príslop – Javorina –
Chata pod Suchým – Brestov – Jedľovina – Varín. Výletu sa zúčastnilo 32 turistov, pri
zostupe sa občerstvili na Chate Fatranka.

4. júla – Centrum voľného času vo Varíne zorganizovalo prednášku na tému Omyly – fikcie
vo fyzike, v matematike, kozmológii a jednotná teória vesmíru triezvou logikou. Prednášku
viedol Stanislav Cabadaj.
13. júla – sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne konali oslavy Výročia zvrchovanosti –
spomienková slávnosti so začiatkom o 19.oo hodine.
15. júla – členovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne sa stretli na tradičnej
gulášpartii na skautskej chate – Rozbehov.
19. júla – sa v rámci letných prázdnin konal zájazd do Bojníc pre rodičov s deťmi. Zájazd
usporiadalo Miestne kultúrne stredisko vo Varíne.
22. júla – sa na futbalovom štadióne Juraja Sobolu odohral IV. ročník turnaja o Pohár starostu
Obce Varín. Turnaja sa zúčastnili futbalové mužstvá z Nezbudskej Lúčky, Fatranu Varín,
Zádubnia a Mojša. Pohár starostu obce získala Nezbudská Lúčka víťazstvom v zápase
s Varínom – 1:0.
26. júla – sa uskutočnilo siedme riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne
v zasadačke Obecného úradu Varín.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo nie je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov je 5 poslancov prítomných.
Podľa § 12 ods. 7 zákona číslo 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších
noviel starosta zvolá nové zasadnutie na 2. 8. 2012.
30. júla – sa konala púť do Turzovky so začiatkom o 10.oo hodine večeradlom. Program
pokračoval svätou omšou a o 13.3o hod. sa z Turzovky odchádzalo.
August
21. augusta – Miestne kultúrne stredisko Varín usporiadalo zájazd do Vychylovky pre deti
s rodičmi.
30. augusta – sa konalo deviate riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v zasadačke
obecného úradu so začiatkom o 16.oo hodine.
Starosta obce privítal všetkých prítomných a konštatoval, že zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa, nakoľko z 11-tich zvolených poslancov bolo 9 poslancov prítomných.
Ing. Michal Cvacho svoju neprítomnosť ospravedlnil, Karol Boka sa ospravedlnil, že bude
meškať.
Starosta obce určil zapisovateľku Máriu Tichú a navrhol za overovateľov zápisnice JUDr.
Petra Rybára a PaedDr. Emíliu Surovcová, návrhová komisia – Ing. Patrik Miho.
Vzdanie sa mandátu starostu obce: Informáciu k prerokovaniu tohto bodu programu podal
poslanec Ing. Peter Málik. Navrhovateľ nepredložiť v písomných podkladoch žiadne
materiály a nepredložil návrh uznesenia. Ing. Peter Málik vyzval starostu obce, aby sa vzdal
svojho mandátu. Ako dôvod uviedol, že starosta pri preberaní funkcie sľuboval
transparentnosť, ale správa sa neeticky, úmyselne zavádza nesprávnymi informáciami, klame
(nedodržanie legislatívneho postupu pri uzatvorení zmluvy na prenájom areálu telovýchovnej
jednoty, oprava budovy, ktorú mala v prenájme firma Fontis). Do diskusie sa zapojili poslanci
aj prítomní hostia: Ing. Vladimír Štefánik: Nie je zrejmé, prečo sa zmluva o prenájme areálu
telovýchovnej jednoty neprerokovala aj v obecnom zastupiteľstve, je potrebné zmluvu
analyzovať a urobiť jej rozklad. JUDr. Peter Rybár: Všetky korektúry zmlúv musia prejsť
schvaľovacím procesom cez obecné zastupiteľstvo, musia ich prerokovať poslanci. Ing. Karol
Strásky: Ako bola zrealizovaná oprava strechy na budove, ktorú užívala v minulosti baliareň
Fontis, on zmluvu nepodpisoval. Ing. Peter Málik: Poslanci neboli oboznámení s výsledkami
vládneho auditu v škole. JUDr. Peter Rybár: Výsledky auditu v škole neboli vysvetlené a už je
dohodnutý splátkový kalendár. Ing. Peter Málik: Poslanci sa dozvedia o veciach až vtedy, keď
už nie je možné ich ovplyvniť. Mgr. Anna Bielková: Robila všetko len pre dobro školy, škola
nemá finančné prostriedky na splatenie dlhu a z tohto dôvodu požiadala o splátkový kalendár,

žiada o prehodnotenie rozpočtu školy, aby zvládali splácať dlh v zmysle splátkového
kalendára. Ing. Peter Málik: Konštatoval, že nedostal odpovede na otázky, ktoré starostovi
položil, informoval sa o spôsobe zvolania Rady školy, nakoľko je členom a pozvánku na
zasadnutie nedostal. Starosta Miroslav Williger informoval, že p. Adriána Šťastná zvolala
Radu školy na 28. 8. 2012, potom dostal správu, že ona sa jej nemôže zúčastniť, mala ju
zastupovať jej zástupkyňa p. Lišková, ona však prišla oznámiť, že sa svojej funkcie vzdáva,
zasadnutie Rady školy sa neuskutočnilo. Marek Tabaček informoval, že 28. 8. 2012 sa stretli
traja členovia Rady školy, hovorili o probléme, ktorý v súvislosti so školou vznikol,
konkrétne o odvolávaní riaditeľky školy nehovorili. PaedDr. Emília Surovcová vyzvala, aby
sme sa držali zákona a nie klebiet, zriaďovateľ inicioval zvolanie Rady školy, v zmysle
štatútu je predseda Rady školy povinný ju zvolať, predseda Rady školy určil termín na 28. 8.
2012. Riaditeľa školy menuje a odvoláva starosta, nie obecné zastupiteľstvo. Oznámila, že
prosila riaditeľku školy, aby neuzatvárala zmluvu s Centrom voľného času Valča.
Mgr. Anna Bielková informovala, že zástupkyňa Rady školy p. Lišková sa vzdala a bol
zvolený nový zástupca Mgr. Halečková. Ďalej informovala o spolupráci a zmluve uzatvorenej
so súkromných Centrom voľného času Valča, príjmy z centra na samostatnom účte, myslela,
že to budú nové zdroje financií pre školu, priznala, že pochybila. Starosta obce Miroslav
Williger – zmluva s Centrom voľného času Valča bola uzatvorená ešte v roku 2011, nebola
zverejnená, nevedeli sme o nej. Mgr. Helena Kozáková – pani riaditeľka nedostala odmenu na
konci školského roka. Starosta Miroslav Williger – pani riaditeľka dostala odmenu hneď po
nástupe do funkcie, keď ešte nič nevykonala.
Mgr. Miroslav Jiříček – financie zo súkromného Centra voľného času Valča sa použili pre
deti, ktoré šli do CVČ Valča, keďže do CVČ Varín sa ísť nedalo, všeobecne záväzne
nariadenie ukladá poplatok 5 € za dieťa, rozhodnutie o spolupráci s Valčou podpísali rodičia.
PaedDr. Surovcová povedala, že za podpísanie zmluvy je zodpovedná výlučne riaditeľka
školy a nie rodičia. Ing. Vladimír Štefánik – riaditeľku školy treba pochváliť, nie potrestať.
Ing. Karol Strásky – informoval, že problémy obce sú mu blízke, nakoľko na obci pracoval.
Bývalá účtovníčka upozornila, že škola je zle zaúčtovaná. Upozornil na chyby v účtovníctve
aj v bývalých projektoch základnej školy. Treba robiť veci pre obec, nepočúvať bývalého
riaditeľa. Ing. Jozef Kabatier – výhody a nevýhody spolupráce so súkromným Centrom
voľného času Valča, opraviť pochybenia v účtovníctve v spolupráci s KŠÚ, aby na to obec
nedoplácala. Občan: starosta nemá záujem o školu, nezúčastňuje sa na zahájení a ukončení
školského roka, na oslave Dňa učiteľov. PaedDr. Emília Surovcová – KŠÚ nevydá k danej
veci stanovisko, nakoľko rozhoduje len o prenesených kompetenciách, nie o originálnych.
Ing. Vladimír Štefánik – do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obsahovo,
termínovo a vecne rozanalyzovať zmluvu s pánom Jánom Hodoňom. Mgr. Anna Bielková
navrhla zvolať stretnutie riaditeľa z Valče, Varín a starostu obce, dohodnúť riešenie a postup,
dovtedy už nebudú peniaze míňať, CVČ Valča nebude posielať ďalšie. Ing. Peter Málik
vyhlásil, že nedostal od starostu uspokojivú odpoveď na žiadnu otázku, opätovne vyzval
starostu na odstúpenie. V prípade, že neodstúpi, bude iniciovať zvolanie mimoriadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva s účelom vyhlásenia referenda o odvolaní starostu.
Starosta Miroslav Williger vyhlásil, že pracuje transparentne, poskytuje poslancov potrebné
informácie, nedá sa zastrašovať a svojho mandátu sa nevzdáva. Ing. Miroslav Bielka – v škole
je zlá atmosféra. Mgr. Miroslav Jiříček – v škole ukončil pracovný pomer dohodou. Mgr.
Anna Bielková priznáva, že pochybila a treba sa navzájom rešpektovať, vyzýva o pomoc.
Mgr. Lenka Milová – konštatovala, že starosta obce nemá v obci žiadnu podporu. Pani Viera
Ženčáková – prečo musí Mgr. Jiříček odísť zo školy? Mgr. Anna Bielková oslovila pána
dekana, či má záujem byť členom Rady školy.
Urgencia na riešenie podnetu: Obecné zastupiteľstvo vo Varíne berie na vedomie podnet Ing.
Karola Stráskeho a ukladá predložiť obecnému zastupiteľstvu informáciu o postupe

stavebného úradu vo veci nelegálnej stavby (oplotenia) na C-KN parcela číslo 938/14
a 938/16.
Žiadosť o dotáciu – Slovenský zväz telesne postihnutých: obecné zastupiteľstvo ukladá
prehodnotiť možnosť poskytnutia dotácie pre Slovenský zväz telesne postihnutých.
Žiadosti občanov: žiadosť p. Anny Michelovej: obecné zastupiteľstvo súhlasí s obrezaním,
prípadne výrubom stromu na pozemku C-KN parcela číslo 3215/1 v zmysle žiadosti po
vypracovaní odborného posudku Ing. Petrom Cáderom.
V rámci tohto bodu programu sa o slovo prihlásili hostia a starosta im udelil slovo. Mgr. Eva
Rovňanová požiadala o súhlas na vytvorenie dočasnej cesty k svojej nehnuteľnosti na vlastné
náklady v lokalite Záhumnie, p. Jozef Rovňan sa informoval, aká je perspektíva na
vybudovanie tejto cesty zo strany obce. Odpoveď: bez projektovej dokumentácie, stavebného
povolenia a potrebných financií nie je možné stavbu povoliť. Pani Katarína Schmidtová
požiadala prítomných, aby pravdivo interpretovali okolnosti týkajúce sa ukončenia jej
pracovného pomeru. Pani Zuzana Bieliková požiadala o informáciu, kto bude mať
v budúcnosti na starosti organizáciu kultúrnych podujatí. (Situácia sa bude riešiť v závislosti
od rozpočtu obce.) Pani Lenka Milová požiadala, aby sa rokovania obecného zastupiteľstva
konali vo vhodnejších priestoroch, nakoľko zasadacia miestnosť obecného úradu je malá, zle
vetraná. Žiada, aby občania boli o konaní obecného zastupiteľstva vopred informovaní, aby sa
mohli zúčastňovať. Pani Viera Ženčáková sa spýtala, či sa Mgr. Miroslav Jiříček môže vrátiť
učiť do základnej školy, či sa bude odvolávať z funkcie riaditeľa školy Mgr. Anna Bielková.
Pani Ingrid Štefániková oznámila, že ak bude odvolaná riaditeľka školy Mgr. Anna Bielková
z funkcie, že svojho syna preloží z varínskej školy na inú školu.
September
1.septembra – sa na Námestí svätého Floriána vo Varíne uskutočnilo podujatie Varínsky
mažiar 2012, ktoré zorganizovali varínski podnikatelia. Podujatie bolo spojené s oživením
tradície memoriálu Matúša Androviča Pinku – behu, ktorý sa vo Varíne v minulosti behával.
Taktiež nechýbal bohatý kultúrny program pre deti i dospelých, súťaže a ľudová veselica.
V tento deň bolo aj 20. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky a na podnet Klubu
varínskych podnikateľov sa oživila športová tradícia – Memoriál Matúša Androviča Pinku.
Obe tieto významné udalosti opäť rehabilitovali historický varínsky mažiar, ktorý
prvoseptembrovému športovo-kultúrnemu podujatiu dal názov.
Mažiar je vlastne krátkohlavňové delo, ktoré sa nabíja ústím hlavne a vystreľuje výbušné
strely plnené čiernym prachom, známym a používaným už v starej Číne. Do Európy bol
dovezený arabskými kupcami a ako strelivo ho používali aj Varínčania. Historický oslavný
mažiar Mesta Varín sa používal pri sviatkoch a slávnostných príležitostiach, akými boli
návštevy významných hostí, mestské a cirkevné slávnosti a podobne. Nabíjal ho mestský
zamestnanec a strieľalo sa z neho z kostolnej veže a tiež na námestí. Vo varínskej kronike sa
píše, že v roku 1944 sa pri výstrele jeden z mažiarov roztrhol a odvtedy sa z nich už viac
nestrieľalo. Z pôvodných ôsmich kusov, ktoré boli vyrobené v 18. storočí v Banskej Štiavnici,
sa dodnes zachovali už iba dva. Napriek tomu, že počasie v tento deň nebolo ideálne, už od
rána sa na Námestí sv. Floriána zbiehali športovci, ktorí si na bežeckej trati chceli otestovať
svoju kondíciu. Tridsaťšesť pretekárov súťažilo v šiestich kategóriách. Najmladší bežci – deti
do desať rokov bežali trať dlhú 300 metrov, ostatní bežali 1000, 2000 alebo 3000 metrov.
Absolútnym víťazom sa stal Varínčan Andrej Haluška, ktorý zabehol 3000 metrov . V
popoludňajšom kultúrnom programe vystúpili hudobné skupiny The Stars, Zlesapočujem,
dychová hudba Varínčanka a Ľudová hudba z pod Stratenca. Deti sa zabávali pri
„televíznom“ Maškrtníčkovi, rôznych súťažiach a atrakciách. Dospelí súťažili v jedení
bryndzových halušiek a pití piva. Všetci sa až do polnoci mohli zabaviť na diskotéke, počas
ktorej boli vylosované aj atraktívne tombolové ceny.

14. septembra – členovia Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne uskutočnili nočný
prechod Malou Fatrou pod vedením Alexandra Panáčka. Bol to už ôsmy ročník tohto nočného
prechodu.
15. septembra - sa pod Suchým uskutočnila turistická púť za Pannou Máriou, ktorú
krasňanskí nadšenci osadili v „skalách“ na Javorine pod Suchým vrchom v roku 2011 a za
prítomnosti zúčastnených veriacich ju Mgr. Dalibor Mišura požehnal.
Výstup na Javorinu pod Suchým do prírodnej kaplnky bol ukončený svätou omšou, ktorej sa
zúčastnilo asi 60 veriacich.
22. septembra – na Námestí svätého Floriána sa uskutočnil tradičný Dožinkový jarmok spolu
s „odovzdávaním námestia“. Ukončenie prác na revitalizácii námestia a priľahlých
komunikácií podnietilo slávnosť pri tejto príležitosti. Na začiatku slávnosti pre dobrú náladu
hrala Dychová hudba Varínčanka, na pódiu s veľkým úspechom vystúpil folklórny súbor
Dúha z Krasňan a pod pódiom predviedli mažoretky kus zo svojho umenia. Po príhovore p.
Miroslava Willigera - starostu obce bola prestrihnutá páska samozrejme spoločne v zastúpení
Doprastavu, a.s. a Kia motors Slovakia. Týmto aktom bolo revitalizované námestie
odovzdané do užívania.
22. septembra - konal sa 1. ročník vystúpenia hudobných kapiel, ktoré v priebehu dejín,
pôsobili vo Varíne. Autorom nápadu bol Ján Androvič, ktorý už minulý rok zorganizoval
„nultý“ ročník. Napriek tomu, že počasie nebolo najlepšie, na námestí vo Varíne sa stretlo
veľké množstvo Varínčanov a priateľov dobrej hudby aj z okolitých obcí. Išlo o vystúpenia
kapiel, ktoré prezentovali svoj žáner, i keď ľudová hudba im samozrejme nie je cudzia.
Predstavili sa kapely Retro, Forte, Kozmos, Melodic Maurus, Juraj Strásky & Lucky Men,
Stars, Sparrows (Vrabce), Present. Celé podujatie sa nieslo pohodou a dobrou hudbou, čo bolo
najviac vidieť na tvárach ľudí, ktorí búrlivými potleskami povzbudzovali kapely k
vynikajúcim výkonom. Kapela Kozmos oslávila už svoje 50. výročie od svojho vzniku.
24. septembra – sa konala púť do Turzovky na horu Živčák spojená s večeradlom a svätou
omšou.
30. septembra – členovia Miestneho odboru Matice slovenskej a občania Varína sa zúčastnili
autobusového zájazdu na Hrad Devín a k soche Svätopluka na Bratislavskom hrade.
Október
7. októbra – na futbalovom ihrisku sa konal dobročinný kultúrno-športový program. Získané
finančné prostriedky boli odovzdané a použité na účely zvýšenia kvality poskytovania
sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. Podujatie zorganizoval Klub Smer-SD vo
Varíne pod vedením Ľubomíra Sečkára.
11. októbra – sa 48 varínskych deviatakov spolu s dvoma pani učiteľkami a pracovníčkou
Školy ochrany prírody pri Správe národného parku Malá Fatra vybrali na jesenný prechod
Jánošíkovými dierami.
15. októbra – vo farskom kostole bola prevedená kompletná inštalácia novej zvukotechniky.
20. októbra – sa vo Varíne v budove Matice slovenskej uskutočnil kurz pletenia košíkov
z pedigu. Lektorkou bola Silvia Šimák-Koštrnová z Voderadov pri Trnave. Účasť bola malá,
ale tí, čo sa zúčastnili, si odniesli vlastnoručne upletený košík v podobe vianočných sánok
a hlavne know-how, ako si upliesť ďalšie košíky.
20. októbra - bývalí aktívni futbalisti a priatelia varínskeho futbalu sa stretli v Reštaurácii
u Púčka na spoločenskom podujatí. Bolo to už druhé stretnutie, na ktorom futbalisti
presvedčili svoje partnerky, že futbal nie je vážny šport a pre väčšinu z nás, je to
predovšetkým zábava. Síce ich nazývajú „starými pánmi“, ale oni sa tak necítia. „Sme už
trocha pomalší, ale rozum a skúsenosti to dostatočne nahradia.“ To sú obľúbené slová
vyzretých varínskych futbalistov. Do pohody a tanca hrala skupina SUNNY MUSIC zo
Strečna. K vynikajúcej atmosfére prispeli aj samotní účastníci, ktorí venovali množstvo

zaujímavých cien do tomboly. Azda najatraktívnejšou cenou bol originál futbalový dres FC
FULHAM, podpísaný hrajúcim hráčom Dimitarom Berbatovom. Cenu získali vďaka veľkému
slovenskému talentu Dominikovi Topoľskému, ktorý za uvedený klub v Anglicku hráva.
21. októbra – v kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne sa uskutočnilo v rámci Misijnej nedele
stretnutie s našim rodákom – Jankom Hlávkom. Teológiu vyštudoval v Poľsku, za kňaza bol
vysvätený v máji 1999 vo Waršave. Svoje skúsenosti, poznatky a zážitky z misijných pobytov
v Poľsku, v Rusku, v Izraeli a Jordánsku priblížil aj svojim farníkom.
24. októbra – sa uskutočnilo podujatie pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším, ktoré
moderoval Mgr. Karol Tichý. V príhovore vystúpil starosta obce pán Miroslav Williger, pán
dekan Mgr. František Pekara, ktorý pridal povzbudivé a motivujúce myšlienky, ktoré zakončil
požehnaním všetkých prítomných. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Základnej umeleckej
školy v Belej z Vyšných Kamencov, Rafael Chovanec a mladšie mažoretky z Centra voľného
času vo Varíne.
27. októbra – zmena letného času na zimný a prvý sneh.
November
9. novembra – sa konal Deň otvorených dverí na Správe Národného parku Malá Fatra vo
Varíne v čase od 9.oo do 14.oo hodiny v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
Pripravená bola aj výstava „Činnosť Správy Národného parku Malá Fatra“, priame rozhovory
a besedy s odbornými pracovníkmi na rôzne témy (monitoring veľkých šeliem i úhynu
živočíchov, mapovanie mokradí, sledovanie populácie ohrozených a chránených druhov
rastlín a živočíchov, vplyvy návštevnosti a rozvoja turistiky na biotopy, manažmentové
opatrenia).
December
8. decembra – sa na Námestí svätého Floriána uskutočnilo stretnutie s Mikulášom, na ktoré
prišlo veľa detí. Mikuláš ich odmenil balíčkami sladkostí, popoludnie spríjemnila aj dychová
hudba Varínčanka.
8. decembra – deti hasičského krúžku ukončili spolu s varínskymi hasičmi starý rok. Deti si
vyrobili ozdoby na vianočný stromček, ktorý potom ozdobili. S veľkou radosťou spoločne
privítali Mikuláša s čertom.
25. decembra – pod vedením Moniky Halúskovej sa uskutočnila Jasličková pobožnosť, kde
účinkovali mladí z farnosti – Uhlíky.
27. decembra – sa konala Štefanská veselica 2012. Podujatie sa nieslo v duchu dobre zábavy,
no hlavnou myšlienkou bolo finančne pomôcť deťom v krízovom centre Náruč v Žiline.
Jedným z hostí večera bola aj mamička, ktorá so svojimi deťmi prežila časť svojho života
v tomto krízovom centre. Všetkých svojim príbehom presvedčila o tom, že veselica bola pre
správnu vec a za všetky deti, ktoré pravidelne navštevuje, vopred ďakovala. Podarilo sa
vyzbierať 550 eur, ktoré boli odovzdané riaditeľovi krízového centra Náruč.
Hospodárenie obce v roku 2012
Celkové príjmy obce

3.268.940,23 €

Celkové výdavky obce

2.061.996,43 €

Hospodársky výsledok – zisk

163.387,32 €

Výstavba v obci v roku 2012
Úprava verejných priestranstiev, chodníkov a miestnych komunikácií a PD stavebné úpravy
zdravotného strediska.
27. marca 2012 Obec Varín začala s realizáciou projektu Úprava verejných priestranstiev,
chodníkov a miestnych komunikácií vo Varíne: financovaného z podpory Európskej Únie
prostredníctvom Regionálneho operačného programu.
Samotný projekt sa skladal z nasledujúcich častí:
- obnova parku na námestí, rekonštrukcia parkových chodníkov, parkovej zelene
a parkového osvetlenia s vybudovaním detského ihriska,
- rekonštrukcia komunikácie a chodníkov na ulici Antona Bernoláka,
- vybudovanie chodníka na Školskej ulici,
- rekonštrukcia komunikácie na Hrnčiarskej ulici (v časti námestia), rekonštrukcia
a vybudovanie chodníkov na Hrnčiarskej ulici (v časti námestia),
- položenie živice na Októbrovej ulici,
- rekonštrukcia dvoch autobusových zastávok na Námestí svätého Floriána,
rekonštrukcia autobusovej zastávky pri Základnej škole Varín a výstavba jednej novej
autobusovej zastávky pri Základnej škole Varín (celkom 4 autobusové zastávky).
Projekt bol dokončený v novembri 2012.
Obecná matrika za rok 2012
Počet obyvateľov - k 31.12.2012 - 3754, prisťahovaných bolo 56, odsťahovaných 43.
Narodilo sa 50 detí:
Ema Svobodová
Laura Pažická
Magdaléna Kubeková
Júlia Lopušanová
Daniela Tabačková
Michal Matejčík
Samuel Hypš
Nikola Šugarová
Matej Mihálik
Timea Staňová
Adam Vraňák
Timotej Škrobák
Peter Pallo
Tobias Obšivan
Alexandra Sedúchová
Aneta Bugáňová
Matej Sečkár
Matiáš Dudáš
Alex Chabada
Nikol Podhorská
Mário Miho

7.1.2012
25.1.2012
2.2.2012
6.2.2012
27.2.2012
29.2.2012
9.3.2012
11.3.2012
13.3.2012
18.3.2012
26.3.2012
23.4.2012
26.4.2012
30.4.2012
22.5.2012
22.5.2012
6.6.2012
12.6.2012
4.7.2012
4.7.2012
17.7.2012

Sofia Balážová
Štefan Tišnovský
Lukáš Žiak
Natália Kupčuliaková
Matej Kalaš
Liliana Hlaváčová
Matilda Chytčáková
Dorota Lopušanová
Marek Androvič
Veronika Priputenová
Šimon Ševčík
Nina Matuľová
Slavomír Póčik
Kristína Kudelčíková
Daniel Synák
Matúš Beniač
Daniel Santa
Nella Pojezdalová
Liliana Týlešová
Matúš Kišša
Magdaléna Michaľaková
Sebastián Haluška
Simona Vojteková
Damián Šeliga
Miroslav Hruška
Michal Ďuriš
Mária Bielková
Lívia Kožiaková
Viktória Andrisíková
Zomrelo 31 občanov:
Peter Kováč
Štefánia Bieliková
Janka Demková
Jozef Toma
Peter Chrapčík
Pavol Kubala
Daniela Bačinská
Jozef Ďugel
Ondrej Hudec
Rudolf Zimen
Anton Mucha
Jozef Repáň

26.7.2012
2.8.2012
6.8.2012
9.8.2012
13.8.2012
13.8.2012
14.8.2012
15.8.2012
15.8.2012
26.8.2012
30.8.2012
15.9.2012
23.9.2012
7.10.2012
9.10.2012
11.10.2012
13.10.2012
13.10.2012
15.10.2012
22.10.2012
25.10.2012
29.10.2012
30.10.2012
30.10.2012
9.11.2012
14.12.2012
15.12.2012
19.12.2012
25.12.2012

24.3.1929
14.2.1937
11.9.1941
28.9.1941
5.8.1966
18.7.2002
25.9.1964
27.7.1942
11.3.1936
8.7.1938
26.5.1924
17.3.1959

15.1.2012
25.1.2012
27.1.2012
31.1.2012
2.2.2012
15.2.2012
24.2.2012
16.3.2012
17.3.2012
7.5.2012
17.5.2012
6.6.2012

Jozef Vojtek
28.6.1942
21.6.2012
Peter Boka
1.8.1925
22.6.2012
Vincent Šugár
9.4.1941
17.7.2012
Jozef Stehlík
17.10.1927
24.7.2012
Alojzia Gáborová
15.4.1923
29.7.2012
Veronika Macáková
11.12.1923
9.8.2012
Jozef Ďugel
30.9.1987
23.8.2012
Alžbeta Gáborová
24.8.1930
30.8.2012
František Obšivan
23.7.1954
27.9.2012
Vendelín Žiak
12.4.1965
11.10.2012
Silvia Krajčíková
10.1.1947
4.11.2012
Ján Kútnik
13.9.1948
5.11.2012
Milan Hruška
24.6.1941
2.12.2012
Eva Tichá
4.12.1953
4.12.2012
Oto Kořínek
12.2.1953
5.12.2012
Mária Michelová
23.5.1952
5.12.2012
Mária Freudenfeldová
22.7.1921
23.12.2012
Ladislav Lopušan
22.2.1951
24.12.2012
Antonia Andelová
8.6.1926
24.12.2012
Zosobášilo sa 18 párov:
Jaroslav Trizuliak a Jana Chrapčíková
14.1.2012
Vladimír Škrobák a Mgr.Veronika Chovancová
14.1.2012
Tomáš Hlaváč a Veronika Kramarová
14.4.2012
Ing. Attila Drevenák a Miriam Stračiaková
2.6.2012
Jozef Bugáň a Anna Ondrišíková
2.6.2012
Mgr. Juraj Ľupták PhD. a Mgr. Lucia Michálková
16.6.2012
Peter Poldauf a Anna Čuláková
28.7.2012
Marián Fogada a Ivana Sušienková
4.8.2012
Peter Haluška a Michaela Šepešová
11.8.2012
Rastislav Bobáň a Veronika Buchová
11.8.2012
Ján Jankovský a Lenka Podhorská
18.8.2012
Lukáš Bačinský a Lucia Hrušková
18.8.2012
Pavel Scheber a Zuzana Rišová
18.8.2012
Pavol Madigár a Zuzana Kubičková
23.8.2012
Mgr.Ján Tokoš a Mgr.Eva Zázrivcová
8.9.2012
JUDr.Anton Šlapka a Ing.Jana Blahová
29.9.2012
Peter Pinček a Ing.Jaroslava Tichá
13.10.2012
Anton Pojezdala a Alica Ondrišíková
17.11.2012
Ponuka tovarov a služieb v roku 2012
COOP Jednota – Námestie sv. Floriána a Fatranská ulica, Predmestská 71, 010 83 Žilina
Koruna – Hrnčiarska ulica, zodpovedná vedúca Monika Chabadová, ponúka široký sortiment
potravinárskeho tovaru, mäsové, mliečne výrobky, cukrovinky, ovocie a zeleninu.

Pekáreň Potravinka – Jozefa Martinčeka 48, majiteľ Ľuboslav Moravčík, ponúka široký
sortiment čerstvých pekárenských výrobkov, mäsové a mliečne výrobky, cukrovinky.
Večierka - Martinčekova ulica, široký sortiment potravinárskeho tovaru + základné
hygienické potreby. Majiteľka: Dana .
Hostinec u Štefana – ponúka reštauračné služby, Námestie sv. Floriána.
Ovocie a zelenina – Námestie svätého Floriána 39 – majiteľka Danka Jánošíková, Jozefa
Martinčeka 130/6A, 013 03 Varín, sortiment rôzne druhy ovocia, zeleniny, niektoré druhy
trvanlivých potravín.
Ľudmila Cvachová Potraviny-LUMIC, Antona Bernoláka 831/18, 013 03 Varín
Vinotéka - Miriam Fujdiaková – predaj sudového a značkového vína s priamou
konzumáciou, darčekové koše.
Amfora – majiteľ Ján Hodoň, bar – nealko a alkoholické nápoje.
Pedikúra a manikúra - Alena Androvičová, Hrnčiarska 218.
Mäso a údeniny – Vilma Ondrušová, Ulica A. Trizuljaka 803, mäso, údeniny, koreniny.
Pedikúra – manikúra – nechtový dizajn – Jana Ďuríčková (masáž nôh a rúk, parafínový
zábal rúk, peeling rúk a nôh), suterén zdravotného strediska, Námestie sv. Floriána 1002,
Varín
Drogéria – kozmetika – doplnky, Námestie sv. Floriána 37, majiteľka: Janka Žideková, SNP
455, 013 05 Belá
Drogéria market – p. Bolček, široká ponuka drogistického tovaru, pracie prášky, dekoratívna
kozmetika.
Reštaurácia a pizzeria u babky – Jozefa Martinčeka 128, ponuka jedál a nápojov, možnosť
zorganizovania rôznych rodinných alebo spoločenských akcií, majiteľ: p. Kurnocík
Reštaurácia a penzión Lystra, Martinčekova 108, vedúca: Dana Krížiková, ponúka
reštauračné služby s možnosťou ubytovania.
Semko – majiteľ Irena Šimlíková, Námestie svätého Floriána, sortiment – záhradkárske
potreby a pomôcky.
Kvetinárstvo – Námestie svätého Floriána, majiteľ Katarína Kubíková, ponúka rôzne kytice,
obrazy, darčeky, keramiku.
Kvetinárstvo - Jana Bačinská, M. R. Štefánika 368/17, 013 03 Varín, areál Zdravotné
strediska Varín, ponúka rezané kvety, kvety v črepníkoch, vence a doplnkový sortiment.
Varínska tlačiareň/Elektro AB - Anna Buchtová - p. Anna Buchtová, Krivánska 806/1,
013 03 Varín, ponúka rôzne druhy elektronických spotrebičov, doplnky, žiarovky, baterky
a iný sortiment. Zároveň ponúka ofsetovú tlač, kompletné riešenia od návrhu až po väzbu,
katalógy, brožúry, knihy, letáky, prospekty, kalendáre a vizitky.
Obuv Fatra - Námestie svätého Floriána, majiteľka p. Edita Bulejčíková, Bottova 457, Varín
so sortimentom obuv a kožená galantéria.
Vapa – Námestie svätého Floriána, majiteľ Ing. Vladimír Paňák, so sortimentom drobného
tovaru, bižutérie, hračiek, rôznych druhov metrového textilu a galantérneho tovaru.
Kožušníctvo – Sama Chalupku 884, majiteľka Anna Bučeková, výroba, oprava a úprava
kožušinových výrobkov.
Teby – Námestie svätého Floriána, majiteľ Janka Čapliarová, ponúka dámsky, pánsky
a detský kusový textil.
Impulse – predajňa textilu a odevov, Hrnčiarska , majiteľka Helena Lovásová, Pod Vajánkom
253, 013 03 Varín.
Dominko – Fatranská ulica, zodpovedná vedúca Anna Bohačiaková, prevádza opravu odevov
a výmenu zipsov do búnd, nohavíc a sukní.

Ho Lan Le Thi, A. Bernoláka 831, 013 03 Varín – ponúka rôzne druhy textilu a obuvi na
Námestí svätého Floriána.
Miroslav Fujdiak - ROKER, Pod Vajánkom 250, 013 03 Varín – elektrická inštalácia.
Intos – Jozefa Martinčeka 65, majitelia Ing. Ján Papan a Peter Zicho, zodpovedná vedúca
Anna Zichová, so sortimentom obuvi, koženej galantérie a nábytku rôzneho druhu.
Predajňa textilu a doplnkov, Námestie sv. Floriána 36, a Ľudová predajňa – Námestie
svätého Floriána 35, majiteľ – p. Bolček.
Kaderníctvo AJA – J. Bottu 495, Varín, majiteľka p. Alena Kubová - ponúka dámske,
pánske a detské kadernícke služby.
Kadernícky salón Alen – Alena Kubalová, Námestie sv. Floriána 2 – zdravotné stredisko,
ponúka dámske, pánske a detské kadernícke služby.
Kaderníctvo Tália – Októbrova 675, 013 03 Varín, majiteľka: p. Cíbiková, ponúka dámske
a pánske kadernícke služby, otvorene pondelok, utorok, štvrtok a piatok 13.oo – 17.oo hod.
Kaderníctvo – Hrnčiarska ulica 218, ponúka dámske kadernícke služby, p. Marcela
Cesneková.
Rozličný tovar – majiteľ: p. Zdenko Amrich, J. Martinčeka 122/22, Varín na okraji areálu
Základnej školy vo Varíne pre predaj školských potrieb, baleného potravinárskeho tovaru
a iných potrieb pre žiakov.
Monus - Jozefa Martinčeka 77, majiteľ Vojtech Brezáni, zámočníctvo, klampiarstvo,
sklenárstvo a opravy.
Zberné suroviny – Starohradská ulica, ponúka výkup druhotných surovín.
Pavol Chabada Plynoservis, Hviezdoslavova 553, 013 03 Varín - Technické testovanie
a analýzy
Michal Rendek JAVOR, Májová 681, 013 03 Varín – rozmnožovanie rastlín, predaj.
Slovenská sporiteľňa, a. s. na Ulici Jozefa Martinčeka, vedúca p. Daniela Stráska. Poskytuje
služby ako vkladné knižky, termínované vklady, vkladové listy, bežné účty fyzických osôb,
bežné účty právnických osôb, devízové účty, stavebné sporenie, zmenáreň, uzatváranie
všetkých druhov životných a úrazových poistení, poistenie mládeže, uzatváranie všetkých
druhov majetkových poistení.
Mäsiarstvo – Jozefa Martinčeka 113, majiteľka Michaela Kepičová, ponúka mäso a mäsové
výrobky.
Pohrebná služba – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Jozef Bugáň, nepretržitá služba
kompletných pohrebných a cintorínskych služieb.
Práčovňa – suterén Zdravotného strediska vo Varíne, ponúka služby: pranie obliečok,
plachiet, obrusov, vedúci: p. Janis.
Avantgarde, s. r. o. – Peter Bugáň, Národná 16, 010 01 Žilina – Varín, P.O.Hviezdoslava
551, ponúka okná, dvere z PVC, parapety, žalúzie a rolety + montáž.
Atlanta – Jozefa Martinčeka 62, majiteľ Anton Kovalčík, ponúka mäso, údeniny a masové
výrobky.
Anton Pojezdala TONO, Jána Bottu 498/6, 013 03 Varín – pneuservis.
Boháčiak Ján, Kamence 713, 013 03 Varín - Inštalácia kanalizačných, výhrevných a
klimatizačných zariadení
Boka Pavol, J.Martinčeka 79, 013 03 Varín - Oprava a údržba motorových vozidiel
Kamenárstvo – majiteľ Ivan Riedl, Martinčekova 52, výroba pomníkov, predaj vencov,
lampášov, váz.
Kamenárstvo a autodoprava: Ulica Jána Bottu, majiteľ Milan Minarčík ponúka výrobu,
úpravu, opravu, montáž pomníkov, autodoprava AVIOU s plachtou.
Mika bar – Farská ulica, majiteľka Ing. Miriama Panáčková – Porubčanská, ponúka
alkoholické a nealkoholické nápoje s posedením.

Pizzeria Stanka – Martinčekova ulica 128, majiteľ: Stanislav Androvič, ponuka rôznych
druhov pizze, jedlá na objednávku, alkoholické a nealkoholické nápoje. Možnosť rodinných
osláv v reštaurácii.
Pošta Varín - Ulica Jozefa Martinčeka, vedúca p. Cvachová, ponúka služby: stávková služba,
peňažná služba, zapísané zásielky – balíky, doporučené listy a donáška listových zásielok do
domu vrátane dôchodkov.
Oprava vstrekovacích čerpadiel naftových motorov nákladných vozidiel – Ulica Jozefa
Martinčeka, majiteľ p. Boka.
Ekodendra – Jozefa Martinčeka 77, majiteľ p. Martin Weiner, ponúka predaj okrasných
drevín, predaj dreva, paliva, reziva spolu s dopravou.
Stavoglobal - autodoprava, autoškola, predaj stavebného materiálu – Jozefa Martinčeka 116,
majiteľ: Ľubomír Tichák.
Urbárske pozemkové spoločenstvo Varín – Ulica Milana Rastislava Štefánika ponúka
predaj úžitkového dreva.
Alon – Alena Ondrušová, Ondreja Meszaroša 738/14, 013 03 Varín, ponuka textilného tovaru
a kancelárskych potrieb.
Andrea Rosenbergová, Starohradská 281/17, 013 03 Varín, ponúka široký sortiment
potravín, ovocia a zeleniny, alkoholických a nealkoholických nápojov, drogériu, prevádzka:
Námestie sv. Floriána 348.
Boma – majiteľ Ján Bobáň, Námestie sv. Floriána, reštaurácia a pohostinstvo.
Satja, s.r.o. - Jozef Rampašek, Hviezdoslavova 83, výroba a montáž plastových okien
a dverí.
Cyklošport – Martinčekova 77, majiteľ Ing. Patrik Miho, ponúka predaj a servis bicyklov,
náhradné diely, súčiastky.
Agra Váh – poľnohospodárske družstvo.
JORAS – Jozef Bačinský, Železničná 1001, Automobily - opravy a servis, pneuservis,
mechanické, elektrikárske práce, príprava automobilov na STK, predaj pneumatík
a náhradných dielov, diagnostika automobilov, montáž ťažných zariadení.
Drevoštýl Varín – Michal Kubík, Železničná 1001, výroba okien a balkónových dverí,
zábradlí, nábytku a bytových doplnkov.
Dana Chabadová, Ondreja Meszároša 606/17, 013 03 Varín – ponuka textilu a doplnkov.
IZO-VA VARÍN, s.r.o. - Hrnčiarska 1034, izolácie proti vode oxidovanými asfaltovými
pásmi, ochranné reflexné nátery, frézovanie nerovností na plochých strechách a iné služby.
Pod lipami - Miroslava Bieliková, ubytovací hostinec, Železničná 389, ponúka služby:
reštaurácia a ubytovanie v dvoj, troj- a päťposteľových izbách.
E-TRAVEL.SK, s.r.o., Nám. Sv. Floriána 25/34, 013 03 Varín – cestovná agentúra.
Emília Milová, DENTRI - MED, Nám. sv. Floriána 227, 013 03 Varín - Výroba lekárskych
a dentálnych nástrojov a potrieb.
Taxi služba – Ján Hodoň, preprava osôb.
Mobilná veterinárna služba – MVDr. Peter Priputen, J. Jánošíka 863/2, 013 03 Varín
Lekáreň Lenka – predaj liekov a liečív, J. Martinčeka, Varín, vedúca: Lenka Ticháková.
Lekáreň Zdravie – predaj liekov a liečív na predpis aj bez predpisu, zodpovedná: Mgr.
Franeková.
Auto-Moto-Raj - predaj, servis motorových vozidiel, umyváreň, pneuservis.
Kozmetika Viktória – vedúca p. Janošková, ponúka kozmetické služby.
Dekora – Emília Čepelová, ponúka rôzne dekoračné predmety a hračky, Námestie sv.
Floriána, Varín.
R+R Peter Rolko – second-hand textil, majiteľ: Peter Rolko.
Očná optika - zdravotné stredisko, široký výber rámov na dioptrické aj slnečné okuliare,
okuliare rôznych druhov.

Miestne kultúrne stredisko vo Varíne
Od 1. septembra 2012 sa zmenila organizačná štruktúra vedenia Miestneho kultúrneho
strediska vo Varíne. Z funkcie riaditeľky strediska odišla pani Katarína Schmidtová, ktorá
bola aj zodpovedná redaktorka Varínčana – obecných novín. Vo funkcii bola od roku 1994.
Varínska farnosť
V sobotu 14. apríla sa v našej farnosti vysluhovala sviatosť birmovania. Biskup Žilinskej
diecézy Mons. doc. ThDr. Tomáša Galis a biskupský vikár Mgr. Stanislav Ďungel udelili
sviatosť viac ako 200 mladým ľuďom. Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a
Eucharistiou jeden celok "sviatostí uvádzania do kresťanského života". Jednota tohto celku sa
musí zachovať. Preto je prijatie sviatosti birmovania potrebné na zavŕšenie krstnej milosti.
Sviatosť birmovania nás dokonalejšie spája s Cirkvou a obohacuje osobitnou silou Ducha
Svätého. Birmovanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha Svätého a
takisto ako krst, vtláča do duše kresťana duchovný znak alebo nezmazateľný charakter. Preto
túto sviatosť možno prijať iba raz za života.
V sobotu 16. júna 2012 sa uskutočnilo stretnutie spoločenstiev Farnosti Varín. Stretnutie
začalo svätou omšou, ktorú celebroval varínsky pán farár Dalibor Mišura a koncelebrantom
bol duchovný otec Roman Seko – splnomocnenec pre prácu s rodinami v našej žilinskej
diecéze. Stretnutie sa ďalej konalo v kinosále Miestneho kultúrneho strediska vo Varíne
a moderoval ho Pavol Beniač.
Zúčastnení sa dozvedeli o vzniku, činnosti i aktivitách „eRka“ - Hnutie kresťanských
spoločenstiev detí od Martina Boku, detskom speváckom zbore Uhlíky od Moniky
Halúskovej a miništrantov Jakuba Halušku, napokon sa dozvedeli aj o detskom ružencovom
spoločenstve od Fera Buchtu. Ružencové bratstvo predstavili p. Bulejčíková a p.
Hanuljaková, a po nich p. Franeková hovorila o dvoch spoločenstvách - Modlitby matiek a
Misijný klub začlenený do Misijného hnutia. Spevácky zbor dospelých predstavila p.
Schmidtová, p. Staníková hovorila o Ružencovej podpore rozhlasovej evanjelizácie Slovenska
a o Misijnom združení Ducha Svätého v skratke povedala p. Cabadajová. Predstavovanie
spoločenstiev uzatvorili rozprávaním a osobným svedectvom o Manželských stretnutiach
manželia Michaľakovci a o spoločenstve rodín Rudko Beniač. Prítomným sa prihovoril opäť
Roman Seko, ktorý v skratke povedal o svojej činnosti s rodinami a povzbudil nás, aby sme
navštívili či už web stránku www.rodinkovo.sk alebo samotné Rodinkovo v Belušských
Slatinách, kde môžeme načerpať nové duchovné aj fyzické sily.
1.júla prišiel do farnosti nový farár dekan Ing.František Pekara. Narodil sa 26. 9. 1958 v
Žiline, ordinovaný 26. 9. 1989. Pôsobil ako kaplán v Trenčíne 1990 - 1991, Krásno pri
Topoľčanoch 1991 - 1992, správca fary Beluša 1992 - 2004, Mojtín 2002 - 2004 z Beluše,
farár Rudina 2004 - 2012.
1.7.2012 bol uvedený do pastorácie farár - dekan Ing.František Pekara, vikárom
Mons.Ladislavom Stromčekom ThDr. a ThLic. Michalom Laššom.
František Pekara stal sa prvým dekanom pôsobiacim v sídle Varínskeho dekanátu, po jeho
zriadení od r.2003. Spolu s ním nastúpil do pastorácie kaplán Dušan Pecko. Hneď po nástupe
do pastorácie boli pridané dva reflektory v sanktuáriu z titulu zlepšenia osvetlenia.
Júl 2012 dve garáže v zadnej časti dvora boli asanované z bezpečnostných dôvodov.
September 2012 - zahájenie prístavby novej garáže v prednej časti, k prvej garáži pred
budovou fary.
15. 9. 2012 Výstup na Javorinu pod Suchým do prírodnej kaplnky, kde bola svätá omša za
účasti asi 60 veriacich.
13. októbra nadobro zlyhala zvukotechnika, už predtým na reklamácie slabej počuteľnosti od
veriacich.

15. 10. 2012 bola kompletne prevedená inštalácia novej zvukotechniky.
V decembri bolo upravené schodište pred hlavným vchodom do farskej budovy nadkryté
prístreškom pre bezpečnosť v zimnom období.
Jasličková pobožnosť sa konala 25. 12. 2012, ktorú pripravili naši mladí - UHLÍKY pod
vedením p.Halúskovej.
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
10. februára mali žiaci prvého stupňa v školskej telocvični karneval. Fantázia a kreativita detí
nepozná hranice, stretli sa akční hrdinovia s romantickými princeznami, trpaslíkmi,
zvieratkami, vodníkmi či indiánmi.
23. februára sa na škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže ľudových piesní Slávik
školy. Zúčastnilo sa ho 52 výborných spevákov a inštrumentalistov z ročník 1-5.
Umiestnenie: 1. miesto – Terezka Schrollová 2.B, 2. miesto – Saška Komačková – 1.A
a Saška Jánošíková – 2. B, 3. miesto – Dorotka Škulcová 2. B, v druhej kategórii boli
umiestnenia nasledovné: 1. miesto – Kristínka Munková 4.A, 2. miesto – Peťka Sobolová 4.B
a 3. miesto - Tánička Pažická 4.A
V dňoch 11. 3. 2012 – 16. 3. 2012 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili lyžiarskeho výcviku v
lyžiarskom stredisku Snowland Valčianska dolina. Kurzu sa zúčastnilo 36 žiakov, 5
pedagógov a 1 zdravotník. Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku
zjazdového lyžovania. Žiaci boli rozdelení do 5 skupín podľa zručností. Začiatočníci základnú
techniku zjazdového lyžovania zvládli a pondelňajšie pády postupne vystriedal úspech.
Podmienky na lyžovanie boli vzhľadom na termín výcviku dobré, aj vďaka každodennému
upravovaniu svahu snežným pásovým vozidlom. Žiaci denne lyžovali ráno od 9:00 do 12:00 a
popoludní od 14:00 do 16:00.
V dňoch 14. – 18. mája sa žiaci zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý prebiehal v Relaxačnoinformačnom centre Terchovec v Terchovej pod vedením inštruktorov Mgr. Juraja Kadlica
a Štefana Bajusa. Deti sa formou hier oboznámili s vodou a naučili sa základy plávania.
30. mája sa uskutočnil 5. Ročník speváckej súťaže SuperStar. Umiestnenie v prvej kategórii:
1. miesto získala Terezka Schorollová, 2. miesto Julka Martyneková, 3. miesto Saška
Komačková. V druhej kategórii prvé miesto získala Natálka Halečková, druhé mesto
Andrejka Jánošíková a tretie Kristínka Munková.
31. mája sa žiaci zapojili do projektu „Čítajme si“, ktorého organizátorom je Linka detskej
istoty – Unicef.
22.októbra 2012 sme sa zapojili do 8.ročníka „Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej
knižnice
k Medzinárodnému dňu školských knižníc, tento rok zameranú na tému Školské knižnice:
Kľúč k minulosti, prítomnosti a budúcnosti.
Súťaž sa konala pod osobnou záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky Dušana Čaploviča. Cieľom súťaže bolo zábavnými formami práce s knihou
podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu
nového.
Dňa 22. novembra 2012 na pôde základnej školy vo Varíne boli z rúk Ľubomíra Sečkára a
Samuela Hruškovica ocenení žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže v teste uvedenom v detskom
záchranárskom časopise Mladý záchranár. Vyžrebovaní boli: Lenka Cvachová (4.B), Jakubko
Sedúch (5.B), Andrejka Jánošíková (4.B), ktorí dostali darčeky so záchranárskou tematikou.
Do súťaže sa zapojilo 210 žiakov.
13.decembra dievčatá 9. ročníka vchádzali do jednotlivých tried základnej školy za
hudobného sprievodu svojich spolužiakov ako Lucie. V krátkom kultúrnom programe

pripomenuli tradičné zvykoslovné tradície Chodenia Lucií. Program oživili spevom, vinšami
a vianočnými piesňami.
Dňa 19. 12. 2013 sa vybraní žiaci z 8. B a 6. A triedy zúčastnili odovzdávania darčekov v
detskom domove. Žiaci našej školy sa rozhodli podeliť so svojimi Mikulášskymi balíčkami aj
s inými deťmi, a tak zorganizovali zbierku. Hlavným cieľom bolo zoznámiť sa so životom
detí, ktoré svoj život žijú mimo vlastnej rodiny, viesť deti k empatii, spolupráci, tolerancii a k
schopnosti podeliť sa. Zoznámili sme sa s deťmi a spoločne zaspievali vianočné koledy.
Následne im naši žiaci odovzdali mikulášske balíčky, v ktorých okrem sladkostí boli i hračky,
školské potreby a oblečenie.
Zamestnanci Základnej školy:
Mgr Anna Bielková
Riaditeľka
Bc. Mária Melišová
Zástupkyne:
Mgr. Mária Rafajdusová
Mgr. Anna Trnková
PaedDr. Zuzana Staňová
Špeciálny pedagóg:
Učiteľský zbor: Mgr. Eva Andelová, Mgr. Emília Struhárňanská, Mgr. Eva Fodorová, Mgr.
Mária Halečková, Mgr. Jana Milová, RNDr. Iveta Ječmenová, Ing. Ľubica Komperdová, Mgr.
Andrea Košútová, Mgr. Elena Kozáková, Mgr. Jana Líšková, Mgr. Monika Mihaliaková,
Mgr. Barbora Miková, Mgr. Martin Oslanec, Mgr. Miroslav Pravdík, Mgr. Zuzana Bieliková,
Mgr. Jolana Smolková, Mgr. Monika Solárová, Mgr. Monika Staňová, Mgr. Anna Synáková,
Mgr. Magdaléna Tavačová, Mgr. Marta Tichá, Mgr. Katarína Tropková a Mgr. Margita
Vojteková.
Zamestnanci Materskej školy:
Bc. Zuzana Hermannová, Mária Beniačová, Bc. Anna Cingelová, Anna Cvachová, Júlia
Gáborová, Mgr. Jana Chebeňová, Magda Látečková, Helena Matejková, Oľga Ondrušová,
Mgr. Darina Šáriková, Janka Zaparaníková.
Centrum voľného času vo Varíne
Prázdninové aktivity centra voľného času v roku 2012:
7. 7. 2012 – Habakuky, Rozprávkový svet podľa Dobšinského rozprávok
16. – 20. 7. 2012 – poldenný letný tábor zameraný na šport a turistiku pre deti vo veku 7-11
rokov
23. – 27. 7. 2012 – poldenný letný tábor zameraný na anglický jazyk a rozvoj kreativity pre
deti vo veku 7-11 rokov
5. 8. 2012 – Lešná – zoologická záhrada
6. – 10. 8. 2012 – Letný miništrantský tábor v Zákopčí
18. 8. 2012 – výlet do zábavného parku Rust – St. Margarethen v Rakúsku
Miestny odbor Matice slovenskej vo Varíne
Na veľkonočný pondelok sa uskutočnil už turistov, prevažne členov MO Matice tradičný
matičný výstup na Chatu pod slovenskej vo Varíne. Suchým. Podujatia sa zúčastnilo asi 45 –
50 Pod Suchým bolo snehu ešte neúrekom, a tak ho mnohí využili na veľkonočnú guľovačku.
Krásne počasie a dobrý výhľad na okolité hory umožnil ďalekohľadom sledovať aj lyžiarov
na Martinských holiach. Počas občerstvenia a relaxu pred chatou si podebatovali o výstavbe
chaty, chatároch veľkonočných zvykoch v minulosti a príhodách, ktoré sa na chate počas jej
sedemdesiatročnej existencie udiali.

Členskú základňu Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne tvorí 96 členov. Naša
činnosť je riadená plánom práce na rok 2012. Náš kolektív sa omladil o 6 členov – žiakov
deviateho ročníka základnej školy vo Varíne. Dňa 6. 9. 2012 boli títo členovia zvolení za
dobrovoľníkov, ktorí v rámci svojich možností pomáhali pri úprave dvora Domu Matice
slovenskej a robili nástenky. Využívajú priestory Matice na čítanie kníh a premietanie DVD,
ktoré boli zhotovené pri rôznych akciách. Každý prvý pondelok v mesiaci máme Deň
otvorených dverí. V rámci tohto dňa sa koná beseda na tému „História a súčasnosť Varína“,
ktorú vedie p. Verčík.
6. 9. 2012 pod vedením Miestneho odboru Matice slovenskej vo Varíne začalo činnosť
Ochotnícke divadlo vo Varíne. Vedúcou je Mgr. Zuzana Bieliková. Sme plní očakávania a
želania vidieť prvé ochotnícke prestavenie v našej obci a tak nadviazať na 80. ročnú tradíciu
ochotníckeho divadla vo Varíne.
Člen výboru p. Štefan Cvacho sa aktívne zúčastňuje na väčšine akcií Matice, z ktorých robí
záznamy na DVD a fotografie. Vďaka nim si oživíme zážitky z týchto akcií a priblížime ich
tým, ktorí sa ich nemohli osobne zúčastniť. Fotografie používa na záznamy do matičnej
kroniky, ktorú vedie od roku 2007. P. Cvacho vytvoril prehľadný zoznam literatúry
v matičnej knižnici, knihy si môžu zapožičať členovia, ale aj nečlenovia matice. Na
organizovaní výstav, plesov, jarmokov sa aktívne zúčastňuje celý 11 členný výbor Matice
slovenskej. Dňa 16. 12. 2012 si pripomenieme vo Varíne 200. výročie úmrtia nášho rodáka,
kňaza Ondreja Mesároša.
Dňa 13.12.2011 bola svätá omša venovaná nášmu rodákovu Ondrejovi Meszárošovi. Omša
bola za účasti spevokolu - 85. výročie založenia varínskeho spevokolu.
Charitný dom Alžbetinum
„Ľudia zabudnú ako rýchlo si prácu vykonal, ale budú si pamätať ako dobre si ju vykonal“.
Howard Newton
Varínsky charitný dom Alžbetinum má certifikát kvality. V utorok 20. decembra minulého
roka bol v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Charitný dom Alžbetinum vo
Varíne vykonaný záverečný certifikačný audit, cieľom ktorého bolo obhájiť a potvrdiť zhodu
zavedeného systému manažérstva v zariadení s normou STN EN ISO 9001:2009. Členovia
auditorskeho tímu na základe výsledkov certifikačného auditu I a II posúdili, že zariadenie má
zavedený a udržiavaný systém manažérstva zodpovedajúci požiadavkám normy EN ISO
9001:2008/ STN EN ISO 9001:2009. Na základe týchto skutočností certifikačný orgán pre
certifikáciu systémov manažérstva kvality – QECON, s.r.o. udelil zariadeniu certifikát
systému manažérstva kvality v rozsahu platnosti Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení
pre seniorov a domove sociálnych služieb.
Splnenie normy ISO v praxi predpokladá dosiahnutie predpísaného štandardu postupov
riadenia, ich rešpektovanie a rozvíjanie. Znamená to zvyšovať svoju kvalitu – odhaľovať
svoje slabé miesta, stavať na svojich silných stránkach, neustále hodnotiť výsledky svojej
činnosti a nebáť sa zmien. To všetko je však len prostriedok k dosiahnutiu cieľa, ktorým je
spokojnosť klienta – prijímateľa sociálnej služby. Práve zameranosť na klienta, na jeho
skutočné potreby a priania, motivuje personál zariadenia zvyšovať kvalitu služieb
a neuspokojovať sa s momentálnym stavom. Je dôležité uvedomiť si, že aj keď sú nami
poskytované služby na dobrej úrovni, neznamená to, že nemôžu byť ešte na vyššej. V
spoločnosti, ktorá sa rozvíja vysokým tempom, by stagnácia v zlepšovaní znamenala ísť
dozadu. Paradoxne, naša dokonalosť spočíva v uvedomovaní si nedokonalostí a slabých
stránok a v ich neustálom odstraňovaní.
Norma ISO 9001: 2009 predstavuje systémový prístup k zvyšovaniu kvality. Na základe
zistených slabých a silných stránok sme si stanovili ciele a zároveň aj cesty na ich

dosiahnutie. Tie sú počas realizácie monitorované, pravidelne hodnotené a neustále
zlepšované, čo možno znázorniť ako špirálovitý pohyb.
Z pohľadu personálu certifikovaného zariadenia možno konštatovať, že aj keď zavedenie
systému manažérstva kvality u mnohých z nás vyvolávalo obavy a strach z náročnejších
pracovných úloh, v skutočnosti to tak nebolo. Pomenovanie jednotlivých procesov, popísanie
činností v zariadení znamenalo aj zjednodušenie zaznamenávania výkonov, na čo zase
nadväzuje ľahšie a prehľadnejšie hodnotenie kvality výsledkov. Pre klientov zariadenia
sociálnych služieb znamená certifikát kvality záruku, že personál zariadenia bude orientovaný
na ich potreby a priania, a že sa v prípade odkázanosti na pomoc iných nemusia obávať zveriť
sa do rúk profesionálov. V procese poskytovania kvalitných sociálnych služieb už klienti nie
sú iba objektom činnosti organizácie, ale partnerom poskytovateľa služieb.
Zároveň je to výzva pre nás
- poskytovateľov sociálnych služieb
- plánovať služby individuálne pre každého klienta, neustále nachádzať nové cesty rozvoja,
vzdelávať sa, mať otvorené oči pre všetko nové, čo sa dá využiť v prospech klientov a
otvorené srdce pre každého klienta, ktorý k nám prichádza. Zvyšovanie kvality je preto
nekončiacim sa procesom, ktorý úmerne vynaloženej námahe prináša so sebou aj pozitívnu
motiváciu pri pohľade na dosiahnuté výsledky a spokojnosť prijímateľov sociálnych služieb.
Práve preto môžem za personál i za klientov zariadenia povedať, že zvyšovanie kvality má
pre všetky zúčastnené strany obrovský význam.
Posledné storočie prinieslo so sebou obrovské zmeny v životnom štýle obyvateľov
priemyselných krajín. Civilizovaný spôsob života postavil človeka pred doteraz nepoznané
situácie a problémy. Technizácia spôsobila zníženie podielu fyzickej práce a zvýšila nároky
na psychiku človeka. Na takúto duševnú záťaž ľudský organizmus nie je často dostatočne
pripravený. Takto môže dochádzať k stresu, narušeniu imunity a celkovým prejavom poruchy
zdravia v každom veku.
Starnúci človek si potrebuje zachovať pre pocit užitočnosti a sebarealizácie primeranú
činnosť. Čo robiť, aby sme si život predĺžili?
- myslieť na starnutie a starobu od včasnej mladosti;
- pripravovať sa na starobu tak, aby bola pokračujúcim činným životom;
- vytvárať si podmienky zdravého odpočinku, telesnej obnovy a duševnej pohody, možnosť
rekreácie a kultúrneho vyžitia sa; - dbať o vyrovnanú sociálnu atmosféru okolo seba a v sebe;
- každý deň vedome pôsobiť na zachovanie zdravej rovnováhy telesných činností a duševného
stavu (Baláž, 1983).
Riaditeľkou charitného domu je pani Mária Chovancová.
Varínsky spevokol
Prvá písomná zmienka o Varíne je z roku 1254 – listina kráľa Belu IV., ale v cirkevných
schematizmoch sa uvádza, že už v roku 1200 bola vo Varíne zriadená fara s kaplnkou
zasvätenou Svätému krížu a v roku 1233 tu bol vybudovaný kostol zasvätený Panne Márii.
Keďže aj naši predkovia sa zúčastňovali cirkevných obradov, ktorých súčasťou je aj spev, je
celkom možné, že prvopočiatky zborového spevu siahajú až do tohto obdobia. V kronikách je
však uvedený rok 1927. Vtedy organista a správca rímsko-katolíckej ľudovej školy Ján Ballay
založil spevokol. Jeho členovia si osvojovali nielen chrámové, ale i ľudové piesne. Založenie
speváckeho zboru bolo veľmi dobrým a predvídavým rozhodnutím. Tým, že si speváci
osvojovali nielen chrámové, ale i ľudové piesne, sa v mladej generácii vypĺňali medzery
zapríčinené maďarizáciou a obohacovala sa naša kultúra.
Keď v roku 1934 odišiel Ján Ballay na dôchodok, spevokol prešiel pod Miestny odbor Matice
slovenskej vo Varíne a dirigentskú taktovku prebral učiteľ meštianskej školy Ján Klocháň. Po
ňom, od roku 1947, spevokol viedol učiteľ a organista Ján Pavčík. V tom čase sa varínsky

spevokol zúčastňoval rôznych krajských i celoslovenských súťaží, na ktorých dosahoval
výborné umiestnenia. V päťdesiatych rokoch po silných tlakoch komunistického režimu
musel pán Pavčík Varín opustiť a spevokol sa stiahol za múry kostola. Tu spieval len počas
výročitých sviatkov. V tom období sa spevákom venovala pani učiteľka Anna Bugáňová
a organistka pani Albínka Filipeková.
Až v osemdesiatych rokoch na podnet pána Emila Cvachu sa Miestnemu kultúrnemu
stredisku vo Varíne podarilo spevokol opäť oživiť. Dirigentskej paličky sa znova ujal pán Ján
Pavčík. Po ňom zbor viedol Karol Kevický (dnes riaditeľ Opery štátneho divadla
v Košiciach), Ing. Zuzana Akantisová. V roku 2012 viedla zbor pani Helenka Matejková.
Zbor v roku 2012 mal 25 členov. Obsadenie hlasov: soprán – 11 spevákov, alt – 6, tenor – 5,
bas – 3.
Vystúpenia Varínskeho speváckeho zboru sú významnou súčasťou cirkevných i kultúrnospoločenských podujatí. Zboru vystupoval i na samostatných koncertoch. Ich vystúpenia
dávali podujatiam punc slávnostnosti a vďaka nim sa aj z obyčajných dní stávali dni
sviatočné. V roku 2012 spevácky zbor oslávil svoje 85-te výročie.
Dobrovoľný hasičský zbor vo Varíne
Začiatkom tohto roka sa v kinosále Miestneho kultúrneho strediska Varín uskutočnila výročná
členská schôdza. Dúfali sme, že rokovanie už bude v novej hasičskej zbrojnici, no žiaľ, dosiaľ
sme v tomto smere nenašli s vedením obce spoločnú reč. Schôdze sa zúčastnili naši členovia,
starosta obce pán Miroslav Williger a okresný delegát pán Jozef Trnka. Schôdzu otvoril a
viedol predseda zboru pán Ján Kardoš. Prítomní si vypočuli správu o činnosti a hospodárení
za rok 2011.
V diskusii vystúpil aj starosta obce, ktorý informoval, že hasičská zbrojnica je
zrekonštruovaná a skolaudovaná, chýbajú však financie na vybavenie interiéru. Prisľúbil, že
obec sa bude snažiť postupne vybaviť zbrojnicu potrebnou technikou a nábytkom. Schválený
rozpočet na rok 2012 vo výške 5 200 € sa použije na opravu hasičskej techniky. V závere
svojho vystúpenia poprial hasičom úspešný rok. Zbrojnica, uniformy, preventívne prehliadky
– boli najčastejšie témy diskusných príspevkov prítomných členov. Okrskový veliteľ pán
Jozef Trnka kritizoval prístup štátu k dobrovoľným hasičským zborom. Podotkol, že
celosvetová kríza má nepriaznivý dopad na činnosť organizácií, ktoré pracujú iba z vlastných
príjmov, ktoré nie sú veľké. Po diskusii nasledovala voľba nového výboru na obdobie rokov
2012 – 2017.
Zvolený výbor bude pracovať v tomto zložení:
predseda: Katarína Ondrušová
tajomík: Ján Kardoš
veliteľ: Miroslav Turský
strojník: Michal Miho
1. zástupca strojníka: Michal Tichák
2. zástupca strojníka: Miloslav Janda
pokladník: Alena Ondrušová
hospodár: Peter Noga
referent pre mládež: Ľubomír Ondruš
Uznesenie z rokovania predniesol Ing. Karol Strásky. Hasiči schválili plán hlavných úloh a
plán práce činnosti na rok 2012. Na záver schôdze novozvolená predsedníčka poďakovala za
prejavenú dôveru vo voľbách, odchádzajúcemu výboru za doterajšiu prácu a novému výboru
popriala veľa šťastia a zdaru pri plnení vytýčených úloh.
Tak ako po minulé roky, aj tento rok, na záver fašiangov zorganizovali tradičný pochod
masiek obcou. V predposledný februárový víkend /18.,19.2./ turoni aj napriek chladnému

počasiu vydržali a zabávali spoluobčanov, ktorí boli veľmi ústretoví, vďačne otvárali svoje
príbytky, prispeli kúskom slaninky, vajíčkom a aj štamprlíkom.
Na žiadosť riaditeľky Základnej školy v Dolnej Tižine Mgr. Moniky Filovej varínski hasiči
zorganizovali besedu so žiakmi tamojšej školy na aktuálnu tému jarného vypaľovania tráv.
V čase veľkonočného trojdnia ako každý rok pomáhali pri bohoslužbách.
Spoločne s hasičmi Dobrovoľného hasičské zboru Krasňany od Veľkého piatka a Bielej
soboty držali stráž pri Božom hrobe vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice vo Varíne
Na Deň svätého Floriána privítali členovia hasičského zboru vo Varíne zbory z okrsku č. 5 –
Terchová, Dolná Tižina, Lysica, Kasňany, Teplička nad Váhom a Mojš. Spoločne vo farskom
kostole pri svätej omši, ktorú celebroval Vdp. Dalibor Mišura s pánom kaplánom Martinom
Hruškom, oslávili tento sviatok, priniesli k oltáru obetné dary: sochu sv. Floriána, prilbu,
vodu a prúdnicu, chlieb a ovocie, víno a hostiu.
Po svätej omši sa presunuli do novej zrekonštruovanej Hasičskej zbrojnice, kde sa konal
slávnostný akt požehnania. Oslavy pokračovali v zbrojnici príhovorom predsedníčky zboru
Kataríny Ondrušovej.
27. mája pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa členovia zboru zúčastnili oslavy na
futbalovom ihrisku, kde deťom ukázali požiarny útok, deti si mohli aj samé vyskúšať
požiarnu techniku.
Koncom mesiaca jún sme sa stretli na hasičskej zbrojnici s pánom farárom Daliborom
Mišurom a pánom kaplánom Martinom Hruškom. Rozlúčili sme sa a poďakovali sme im za
dlhoročnú, veľmi dobrú spoluprácu s našim zborom. Na pamiatku sme im darovali drobný
darček a spoločnú fotografiu, aby na nás spomínali vždy s láskou ako aj na spoločnú prácu.
Lukostrelecký klub Varín oslovil o pomoc hasičský zbor, zabezpečením bezpečnosti počas
priebehu lukostreleckej súťaže v našej obci. Lukostrelci z Varína organizovali súťaž, ktorej
súčasťou bol aj nočný pretek. Náš zbor zabezpečoval terén hliadkami, aby nedošlo k
prípadnému požiaru, nakoľko terče označovali horiace fakle a terén bol v letnom období
mimoriadne suchý.
V auguste varínski hasiči asistovali pri oslavách dňa sv. Moniky v Krasňanoch.
22. september sa hasiči zúčastnili Dožinkového jarmoku a súbežne aj hasičskej súťaže. Preto
bolo potrebné, aby sa členovia rozdelili do dvoch skupín. Jedna skupina dozerala na
predávajúcich, ktorí si umiestňovali svoje predajné stánky na Hrnčiarskej ulici, usmerňovali
dopravu a dozerali na pokojný priebeh jarmoku. Druhá časť mala pred sebou ťažkú úlohu. Na
miestnom futbalovom ihrisku sa konalo jesenné kolo hasičskej súťaže detí „Plameň“. Súťažné
družstvá privítal pán starosta obce Miroslav Williger. Súťaž „Plameň“ sa skladá z troch
disciplín, štafeta dvojíc, jednoduché vedenie od hydrantu a štafeta viazania uzlov. V tejto
súťaži súťažia deti vo vekovej kategórií od 6 – 15 rokov. Preto skúseným družstvám išla
súťaž takpovediac od ruky, no niektoré družstvá s mladšími deťmi sa poriadne zapotili. Naša
DHZ spolu s CVČ získala 10 malých členov, ktorí pozorne sledovali priebeh súťaže, aby na
budúci rok mohli už sami reprezentovať našu obec. Musíme vyzdvihnúť rekordnú účasť tohto
kola, zapojilo sa až 23 súťažných družstiev po 5 členov, čo poznamenalo vedenie OV DPO
Žilina, že toľko súťažiacich družstiev sa už dávno nezapojilo. Na záver súťaže odovzdala
predsedníčka nášho DHZ Katarína Ondrušová spolu s veliteľom Miroslavom Turským
víťazným družstvám poháre.
Varínski lukostrelci
Vďaka umiestneniam v minuloročných súťažiach sa naši lukostrelci v rámci európskych
klubov umiestnili na peknom 18. mieste, čo im zabezpečilo aj účasť v Lige majstrov.

Už v januári sa zúčastnili zimnej ligy, ktorá prebiehala striedavo v dvoch strediskách –
v Rajeckej Lesnej a vo Varíne. Okrem Slovákov sa jej zúčastnili aj lukostrelci z Poľska,
Maďarska a Česka.
Prvý pretek bol 8. januára v Rajeckej Lesnej, druhý 22. januára vo Varíne. Oba boli
odborníkmi v lukostreľbe hodnotené veľmi vysoko.
Tretí pretek bol vo februári opäť v Rajeckej Lesnej. V pätnásťstupňovom mraze súťažilo 35
lukostrelcov. Všetci naši pretekári zvládli bravúrne celý závod.
17. marca sa viac ako stovka pretekárov zišla vo Varíne na „Jozefovskom preteku“. Naši, so
ziskom 16-tich medailí, patrili medzi najlepších. Pod úspešnosť celej akcie sa podpísalo aj
pekné jarné počasie, občerstvenie a krásna príroda, ktorá očarila mnohých. Írsky pretekár
nazval Varín lukostreleckým rajom Slovenska. Zimná liga končí v sobotu 7. apríla
záverečným pretekom v Rajeckej Lesnej.
V marci sa prvým pretekom v Mrlínku na Morave začala aj celoročná súťaž s medzinárodnou
účasťou– Grand Prix 2012. Naši tu obstáli na výbornú – obsadili dve prvé a tri druhé miesta.
V sobotu 5. mája si varínski lukostrelci rozšírili svoju zbierku medailí. Na treťom kole Grand
Prix v poľskom meste Jaworze /pretek bol súčasne aj 2. kolom Európskeho pohára/ obstáli
veľmi dobre. Timotej Žák bol víťazom kategórie kadet a Števko Zicho v tej istej kategórii
skončil na druhom mieste. Ostatní naši lukostrelci sa umiestnili v prvej desiatke. Chlapci sa
snažia. Po prvom kole Európskeho pohára v Maďarsku a druhom kole v Poľsku im patria prvé
tri miesta. Nikoho nenechali na pochybách ani na preteku 4. kola Grand Prix doma vo Varíne.
Tu naši lukostrelci získali hneď niekoľko medailí. Chlapci obsadili prvé tri miesta.
Zabodovali však aj ostatní naši pretekári - v kategórii mužov skončil na prvom mieste Janko
Bugáň, vo veteránoch bol prvý Pavol Bros. V detských disciplínach sa na prvom mieste
umiestnila Miška Bugáňová, druhý bol Frederik Forner. Medzi juniormi získal zlato Boris
Paľo. V ženskej kategórii bola naša Danka Paľová strieborná. Preteku sa zúčastnilo 150
lukostrelcov zo štyroch európskych štátov. Organizácia preteku bola zo strany pretekárov, aj
samotného rakúskeho komisára hodnotená na výbornú. V najbližšej dobe našich lukostrelcov
čakajú preteky v Čechách, Poľsku a v závere mesiaca pretek Európskeho pohára – Varín cup
2012, ktorý bol zaradený medzi „ top“ závody v Európe.
Vrchol lukostreleckej sezóny bol teda v dňoch 29. - 30. júna medzinárodný pretek „Varín
Cup“, ktorého sa zúčastnili pretekári z osemnástich európskych štátov. Podujatie bolo
zaradené do Európskeho pohára HDH IAA – 3D a záštitu nad ním prevzal predseda Vyššieho
územného celku Žilina Ing. Juraj Blanár. Súťažili špičkoví európski lukostrelci – Ondřej
Louthan, Věra Majerová, Jozef Jelínek, Adam Bisok, Arny Swen, Alexandra Švecová,
Michael Wildt, Štefan Myšiak. Týmto obsadením sa pretek stal jedným z najkvalitnejšie
obsadených závodov v strednej Európe. Varínčania vyhrali tri kategórie a získali aj putovný
pohár starostu Obce Varín. Celkovou víťazkou sa po rozstrele stala pretekárka domáceho
varínskeho lukostreleckého klubu Anka Staňová. Všetci zúčastnení pretekári, hlavne hlavný
komisár preteku p Arnier Klose, vyjadrili spokojnosť s vysokou kvalitou usporiadania
a organizácie súťaže. Organizátorov pochválili nielen priamo na mieste, ale aj článkami
v zahraničných médiách.
1.a 2. septembra sa lukostrelci zúčastnili finále Európskeho pohára v Čechách na Rusave. Pri
účasti špičkových strelcov z viacerých krajín uspeli – víťazmi sa stali: Štefan Zicho, Boris
Paľo, Darina Paľová, Juraj Skácel, na druhom mieste bol Pavol Braso a tretí skončili Jozef
Ďugel, Róbert Skacel a Štefan Zicho st.
V dňoch 29. – 30. septembra 2012 sa uskutočnila ďalšia lukostrelecká súťaž – finále GP 2012
v 3D lukostreľbe.
Rok 2012 patril medzi najúspešnejšie roky v histórii lukostreľby vo Varíne. Za celý rok jej
členovia absolvovali viac ako 25 pretekov doma aj v zahraničí. Zbierali prvenstvá v mnohých
štátoch. Získali 43 zlatých, 62 strieborných, 87 bronzových medailí, čo je veľký úspech.

Medzi najcennejšie patria z Európskeho pohára, kde získali 4 zlaté, 1 strieborná, 4 bronzové
medaile, čo bol najväčší úspech v histórii klubu. Netreba zabudnúť ani na Medzinárodné
majstrovstvá Slovenska, kde máme troch majstrov Slovenska a ďalších 5 medailí. K tomu ešte
mnoho ocenení v zahraničí. O tieto úspechy sa postarali Timotej Žák, Števko Zicho, Pavol
Ďugel, Matej Šutý, Ján Bugáň, Juraj Skácel, Pavol Braso, Darinka Paľová, Jakub Kopal a
mnoho ďalších, ale nemôžem zabudnúť ani na naše nádeje ako sú: Marek Bugáň, Michaela
Bugáňová, Šimon Hliník, Boris Paľo, Marek Pobijak, Jurko Rek, Lukáš Chobot, Samko
Baláž. Varínsky klub sa rozširuje, čo je veľmi dobre, strieľajú aj celé rodinky, ktoré si takto
spríjemňujú pekné víkendy, kde sa stretávajú s mnohými kamarátmi, a tak je to pre nich
výborný
oddych a relax od všetkých starostí. V klube v roku 2012 bolo 48 členov, čím patril medzi
najväčšie na
Slovensku.
Klub si drží prvenstvo na Slovensku a obstál aj v medzinárodnom rebríčku, kde v hodnotení
IAA HDH si lukostrelci polepšili a skončili na 14. mieste. Organizácia pretekov u nás má
veľkú úroveň, čo hodnotia strelci zo Slovenska, ale aj zahraničia, ktorí tu boli. Píšu o nás
denníky vo viacerých štátoch, medzi nimi aj z „Varín cupu“ písali v Írsku, Anglicku,
Španielsku, Taliansku, Rakúsku, Nemecku a v ostatných krajinách, ktoré sa ho zúčastnili.
Írsky denník napísal: „Boli sme očarení krásnou prírodou, výborným pretekom, množstvom
spokojných a chváliacich pretekárov z mnohých štátov a výbornými usporiadateľmi, na čele s
Jožkom Ďugelom. Veľká vďaka Vám Varínčania, sme radi, že sme tu boli a spoznali
Slovensko
a prekrásnu prírodu v okolí Varína, radi sa tu o rok znova vrátime, ešte raz veľká vďaka.“
Teší nás, že aj napriek všetkým prekážkam dokážeme zvládnuť usporiadať preteky Európskej
špičky.
Aj tento rok nás čaká pretek Európskeho pohára „Varín cup“, ktorý sa uskutoční koncom
júna. Po dobrých preferenciách čakáme pretekárov z celej Európy, bude to ťažké zvládnuť a
aj financovanie tohto krásneho športu je náročné. Ale aj tak ideme do toho a spravíme všetko
preto, aby sme obstáli čo najlepšie a reprezentovali Varín, v čo najlepšom svetle. Okrem tohto
preteku absolvujeme preteky „Grand Prix“, Medzinárodné majstrovstvá Poľska, Čiech,
Rakúska, Nemecka, Holandska a Litvy, dva indor preteky Európskej špičky v Maďarsku a
Taliansku, Severský pohár vo Švédsku a Jadranský v Novom Sade v Srbsku a k tomu veľa
pretekov v okolitých štátoch, ako aj na Slovensku. Je toho veľa, ale budeme sa snažiť
reprezentovať čo najlepšie a hlavne bojovať o čo najviac miesteniek „nominácií“ na
októbrové Majstrovstvá sveta v Taliansku.
Jaskyniarsky klub vo Varíne
Začiatkom roka členovia ukončili meračské práce v Jaskyni nad vyvieračkou vo Vrátnej
doline. Meračské údaje spracovali v mapovom programe Therion, v ktorom sme následne
vygenerovali 3D model jaskyne. Celková dĺžka jaskyne je v súčasnosti 0,6 km. Činnosť v
tejto jaskyni úspešne prezentovali vlastným filmom na Speleomítingu vo Svite na stretnutí
jaskyniarov zo Slovenska a zahraničia. V priebehu roka sa venovali prieskumu Stratenca.
Hlavnú prioritu mala Stratenecká priepasť. Objavili cca 50 m nových chodieb. Dĺžka je v
súčasnosti 0,32 km a hĺbka 52 m. Venovali sa aj tradičnej lokalite vo Vrátnej doline - systému
Medvedích jaskýň. Po zameraní nových častí je celková dĺžka systému 0,33 km. Je tak druhou
najväčšou jaskyňou vo Vrátnej. Nadviazali spoluprácu s demänovskými jaskyniarmi.
Zorganizovali spoločnú akciu v jaskyni Pustá. Pracovalo sa na prepojení so Štefanovou
jaskyňou. Po ich úspešnom spojení bude Demänovský jaskynný systém dosahovať dĺžku viac
ako 50 km.

V októbri členovia jaskyniarskeho klubu zorganizovali v spolupráci s Jaskyniarskym klubom
Demänovská dolina prvú spoločnú prieskumnú akciu v Pustej jaskyni v Demänovskej doline.
Pustá jaskyňa je súčasťou Demänovského jaskynného systému s celkovou dĺžkou 36 km.
Sondovali v Pieskovom dóme v chodbe, ktorá podľa posledných meraní smeruje do
Štefanovej jaskyne (14 km). Po spojení s touto jaskyňou by celková dĺžka systému presiahla
50 km. Vzdušnou čiarou treba ešte zdolať cca 100 m. Na tejto akcii postúpili 10 m. Chodba
pokračuje ďalej, treba však naďalej kopať naplavené sedimenty. Prístup na pracovisko je
pomerne náročný. Cesta od vchodu k sonde trvá asi 2 hodiny. Je treba zdolať niekoľko
lanových výstupov a hlavne náročný asi 30 m dlhý lanový traverz. Po skončení kopáčskych
prác treba túto tortúru absolvovať znova. To ich však neodrádza od ďalšej spolupráce s
jaskyniarmi z Demänovej na tomto zaujímavom projekte. Táto spolupráca má tradíciu už od
80-tych rokov minulého storočia. Vtedy sa jaskyniari z Varína Michal Hanus a Edo Piovarči
zúčastnili pamätného prepojenia Demänovskej jaskyne slobody a Demänovskej jaskyne
mieru. Na oplátku demänovskí speleopotápači na čele s Vladom Žikešom pomáhali pri
prieskume zatopených častí Jaskyne nad vyvieračkou vo Vrátnej doline. Podarilo sa im vtedy
objaviť 50 m nových chodieb.
Októbrovej akcie sa z domácich jaskyniarov zúčastnil Paľo Herich a zo Speleoklubu Červené
vrchy Martin Sluka. Z nášho klubu Pavol Cvacho, Ján Nemček, Michal Vojtek, Jana
Palarcová a Pavol Cvacho ml.
Telovýchovná jednota Fatran Varín
Dňa 22. júla 2012 sa na futbalovom štadióne Juraja Sobolu vo Varíne uskutočnil štvrtý ročník
turnaja o Pohár starostu Obce Varín. Na turnaji štartovali futbalové mužstvá: Nezbudská
Lúčka, Fatran Varín, Zádubnie a Mojš.
Varínski futbalisti sa prebojovali cez Zádubnie až do finále, kde po náročnom a vyrovnanom
zápase po góle Ondráša podľahli tímu Nezbudská Lúčka 1:0. Turnaj mal veľmi slušnú úroveň
a putovný pohár si odniesli futbalisti Nezbudskej Lúčky. Konečné poradie tímov:
1. Nezbudská Lúčka
2. Fatran Varín
3. Zádubnie
4. Mojš
Najlepším strelcom turnaja bol Štefan Ondráš a najlepším brankárom Ján Hruška – obaja
hráči z Nezbudskej Lúčky.
Fatran Varín: Mužstvo v jesennej sezóne hralo s týmito tímami: Horný Hričov, Kolárovice,
Višňové, Fačkov, Stráža, Teplička nad Váhom, R.T. Konská, Štiavnik, Rašov, Bánová B,
Nezbudská Lúčka, Zástranie a Považský Chlmec.
Dorast hral s nasledovnými tímami: Lietavská Svinná, Kamenná Poruba, Višňové, Trnové,
Divina, Dlhé Pole, Bytčica, Krasňany, Kolárovice, Veľké Rovné, Nezbudská Lúčka, Bitarová,
Nededza.
Starší a mladší žiaci - 2.liga skupina Sever – hrali s tímami: Krásno nad Kysucou, Trstená,
Rajec, Belá, Vrútky, ZA Mojš Slimáčik, Zákamenné, Teplička nad Váhom, Oravská Jasenica,
Dlhá nad Oravou, Oravské Veselé, Habovka a Tvrdošín.
8.septembra sa na futbalovom ihrisku uskutočnil turnaj miništrantov. Pri tejto príležitosti pán
dekan Pekara vysvätil areál Juraja Sobolu.
Pri dožinkovom jarmoku v septembri sa konal už tradičný futbalový turnaj starých pánov, kde
sa stretli mužstvá z Varína, Stráže a Strečna. Umiestnenie: 1.Stráža 2.Strečno 3. Varín

Pingpongový klub TJ Fatran Varín
Pingpongový klub sa začal v roku 2012 zaraďovať do kolobehu súťaž, aj keď bol zatiaľ len
outsiderom súťaže. Snažili sa bojovať o každý bod a set. Ostatné kluby hrávajú už niekoľko
rokov, takže sú zohratejšie a kvalitnejšie v hre aj podaní.
Varínsky pingpongový klub patrí do 7. Ligy OST Žilina, Jun, muži spolu s Kotešovou,
Rosinou, Rajcom, Strečnom, Divinou, Terchovou, Višňovým, Nededzou, Jasenovým,
Maršovou, Jablonovým a Žilinou PaP.
Škola ochrany prírody pri Správe Národného parku Malá Fatra
11.októbra sa 48 varínskych deviatakov spolu s dvoma učiteľkami a pracovníčkou Školy
ochrany prírody pri Správe Národného parku Malá Fatra vybrali na jesenný prechod
Jánošíkovými dierami. Aktivita bola zameraná na rozmanitosť prírody a jej vnímanie
všetkými zmyslami.
9. novembra v čase od 9.oo do 14.oo hodiny sa v rámci „Týždňa vedy a techniky na
Slovensku“ uskutočnil Deň otvorených dverí na Správe NP Malá Fatra vo Varíne. Pripravená
bola aj výstava Činnosť Správy Národného parku Malá Fatra, priame rozhovory a besedy
s odbornými pracovníkmi na rôzne témy (monitoring veľkých šeliem i úhynu živočíchov,
mapovanie mokradí, sledovanie populácie ohrozených a chránených druhov rastlín
a živočíchov, vplyvy návštevnosti a rozvoja turistiky na biotopy, manažmentové opatrenia).
Počas mesiaca novembra bola v Škole ochrany prírody pri Správe Národného parku Malá
Fatra vo Varíne nainštalovaná interaktívna putovná výstava Svetový supermarket, ktorú
navštívilo spolu 300 žiakov a študentov z druhého stupňa základných škôl: Dolná Tižina,
Raková, Turie, Teplička nad Váhom a stredných škôl: Gymnázium Veľká Okružná Žilina,
Gymnázium Nové Mesto nad Váhom, Spojená stredná škola a Stredná odborná škola
strojnícka Kysuckom Novom Meste.
„Zákazníci“ tohto jedinečného supermarketu mohli navštíviť oddelenie bavlny, elektroniky,
čokolády a rýchleho občerstvenia a dozvedieť sa napríklad, ako súvisia naše mobily s vojnou
v Kongu, či sú naozaj bavlnené veci, ktoré nosíme, prírodné a tým aj zdravé pre naše telo, čo
všetko sa skrýva za čokoládou, ktorú si tak radi a často vychutnávame alebo ako môže jeden
nevinný hamburger a coca-cola spôsobiť toľko problémov.
So žiakmi na záver viedla p. Alena Badurová diskusiu o možnostiach zmien týchto reálnych
problémov a čím by mohli prispieť k zmene ako spotrebitelia.
Škola ochrany prírody (ŠkOP) vo Varíne nadväzuje na dlhoročnú tradíciu Školy ochrany
prírody v Gbeľanoch. Mnohí, v súčasnosti aktívni ochrancovia prírody, vyrástli v tejto
organizácii. Pre tých, ktorí nemali tú možnosť spoznať ŠkOP počas jej fungovania v
Gbeľanoch, prinášame krátky výťah z histórie. V roku 1983 sa rozhodnutím Ministerstva
kultúry SSR zriadila ŠkOP v Gbeľanoch pri Žiline ako pracovisko Ústredia Štátnej ochrany
prírody (ďalej len ÚŠOP) s celoslovenskou pôsobnosťou. Za pomerne krátke obdobie sa
vytvorili primerané podmienky pre ekologickú výchovu a vzdelávanie mládeže i dospelých
pre územie Slovenska. Prvá ŠkOP na Slovensku bola umiestnená v barokovom kaštieli v
Gbeľanoch v blízkosti Žiliny, na trase známej turistickej cesty do Vrátnej, pred vstupom do
územia Národného parku Malá Fatra. V spomínanej budove kaštieľa bola spoločne so ŠkOP
aj Správa NP Malá Fatra. Súčasťou kaštieľa bol aj priľahlý park s náučným chodníkom pre
mládež. V parku sa počítalo aj so založením genetickej banky ohrozených druhov z tejto
oblasti. Súčasná Škola ochrany prírody (ŠkOP) je odborom Správy Národného parku Malá
Fatra sídliacim vo Varíne a je zameraná na výchovu k ochrane prírody, vzdelávanie a
propagáciu v tejto oblasti. Toto centrum vzniklo 1. Januára 2002 v rámci dánskeho projektu
financovaného dánskou vládnou agentúrou DEPA – DANCEE a realizovaného
konzultantskou spoločnosťou Carl Bro a.s., ktorý počas svojho jeden a polročného trvania

zabezpečil základné technické vybavenie a priniesol dánsky know-how v oblasti
environmentálnej výchovy a prírodnej interpretácie formou školení a najrôznejších
tréningových aktivít.
Škola ochrany prírody vo Varíne ponúka:
- aktivity pre deti a mládež v teréne
- výukové programy a súťaže pre školy
- sprevádzané túry po NP Malá Fatra
- školenia a metodické dni v oblasti výchovy o ochrane prírody a interpretácie prírody
pre odborných pracovníkov, učiteľov, členov MVO a iných pracovníkov
zaoberajúcich sa environmentálnou výchovou
- aktivity na zvyšovanie verejného povedomia
- tvorba a spolupráca na kampaniach
- organizácia výstav a expozícií s environmentálnym zameraním (Ekoplagát)
- spolupráca s miestnymi komunitami pri tvorbe náplní voľného času detí a mládeže s
environmentálno-výchovným zameraním
- školenie a vzdelávanie predstaviteľov samospráv v oblasti ochrany prírody a krajiny
- príprava, vydávanie a distribúcia informačných a propagačných materiálov v oblasti
ochrany prírody
- občanom, dobrovoľníkom a obdivovateľom prírody ponúka možnosť aktívne sa
zapojiť prostredníctvom rôznych podujatí, akcií, infostánkov, či besied.
Environmentálny výučbový program pre II. stupeň ŽŠ „NETOPIERE“ - program spolu s
výstavou a preparátmi netopierov, ktoré sme si zapožičali z Východoslovenského múzea z
Košíc prebiehala v budove Správy NP Malá Fatra počas októbra. Program je zameraný na
spoznávanie denného a ročného životného cyklu týchto zaujímavých cicavcov, zimovísk a
letných úkrytov, o možnostiach riešenia problémov s netopiermi v panelových domoch a
pod. Okrem výstavy a preparátov netopierov je obohatený o zábavné interaktívne aktivity
pre deti.
Správa národného parku Malá Fatra Varín patrí pod Štátnu ochranu prírody SR so sídlom
v Banskej Bystrici, je príspevková organizácia a zároveň rezortná organizácia Ministerstva
životného prostredia SR.
V roku 2012 mala 16 zamestnancov na nasledovných pozíciách: riaditeľ Správy NP Malá
Fatra, technicko - administratívny pracovník, botanik, krajinár, poľnohospodár, lesník, dvaja
zoológovia, traja pracovníci environmentálnej výchovy a 5 strážcov.
Zo staršej histórie
História základnej školy vo Varíne
Školský rok 2011-2012 je v poradí už šesťdesiatym v novej budove školy. Varínska škola má
60. Pri tejto príležitosti prinášame krátku históriu školstva vo Varíne. Na duchovnú kultúru
obyvateľstva nášho regiónu od praveku malo vplyv mnoho kultúr. Bola to kultúra gréckobyzantská, rímska, východné kultúry, potom kresťanstvo, turecká invázia, kolonizácia
nemecká, valašská a tiež vplyv kultúry pôvodného obyvateľstva, ktoré tu bolo ešte pred
príchodom Slovanov. Príchodom kresťanstva sa kultúra začala meniť a uberať novými
smermi. Vo Varíne bola zriadená fara už v roku 1200, kostol bol postavený v roku 1233 a v
prvej polovici 17. storočia bol prestavaný za pomoci rodiny grófa Pongrácza a palatína
Františka Weseleniho, manžela známej Žofie Bosniakovej, sídliacich na Strečianskom hrade.
Kresťanstvo tvorilo ideológiu spoločnosti a vzdelanosť bola až na malé výnimky majetkom
cirkvi. V našich podmienkach je známe, že do školy zasahoval aj patrón kostola, v našom
prípade rodina Pongráczova. Do varínskej školy chodili žiaci aj z iných žúp. Ako uvádza
Pavol Dobšinský, škola bola veľmi dobrá, konsolidovaná a na patričnej úrovni. Presný dátum
o zriadení prvej školy na území Varína sa nezachoval. Známe je, že 19.8.1568 prijal miesto na

varínskej škole Mojžiš Bánovsky. V roku 1576 na jeho miesto nastúpil Ján Táborský, ktorý
bol skladateľom evanjelických chrámových piesní. Je aj autorom veršov, ktoré napísal počas
veľkej morovej epidémie, ktorá zachvátila aj našu obec. Zomrel a je pochovaný vo Varíne. Na
jeho miesto bol povolaný farár a rektor Hieroslav Urbanič zo Zaškova na Orave. Do histórie
sa zapísal tým, že školu reformoval. Výpočet všetkých, ktorí v prvopočiatkoch školstva na
území Varína pôsobili, by bol veľmi dlhý. Za zmienku snáď stojí fakt, že školstvo vo Varíne
bolo do roku 1673 prevažne evanjelické. V tomto roku bol kostol odovzdaný katolíckym
kňazom, ktorí potom na území Varína pôsobili. Tiež je nutné pripomenúť, že v tomto období
sa významnou mierou o rozvoj školstva pričinili najmä jezuiti. V čase ich pôsobenia vo
Varíne sa hovorí o varínskej škole ako o škole nižšieho gymnázia.
Vo vývoji školstva je významným medzníkom 18. storočie, kedy v roku 1788 Jozef II. vydal
inštrukcie ľudových škôl, v ktorých sa zavádza povinná školská dochádzka vo veku od 6 do
12 rokov. Z neskoršieho obdobia si zaslúži pozornosť Eduard Židek, ktorý na varínsku školu
nastúpil v roku 1874 ako mladý absolvent učiteľského ústavu. Ako mnohí iní aj on musel
skladať rôzne skúšky, medzi inými aj skúšku z maďarského jazyka. Dôkazom tejto skúšky bol
aj jeho učiteľský sľub z roku 1907, v ktorom sľuboval, že bude varínske deti učiť a
vychovávať v maďarskom duchu. Za svoje 41-ročné pôsobenie na Rímskokatolíckej ľudovej
škole vo Varíne mu bol v roku 1934 udelený pápežský rád „Bene Mecenty“. Prvým rodákom
z Varína, ktorý v roku 1919 nastúpil ako definitívny učiteľ na varínsku školu, bol Martin
Kapasný. Prišiel zo Štátnej školy v Stráži a na našej škole pôsobil do roku 1965, kedy odišiel
do dôchodku. Aj pričinením Martina Kapasného na varínskej škole pôsobilo viacero rodákov
z Varína. Do povedomia našich občanov sa zapísali najmä Viktor Chladnúch (1933 - 1970),
Elena Martinčeková (1931 - 1942), Margita Šipošová (1934 - 1948) a iní. Od roku 1919 sa
obecné zastupiteľstvo často zaoberalo výstavbou a prestavbou školy vo Varíne. Na svojom
zasadnutí 25. 11. 1919 konštatuje, že obec má 1848 obyvateľov. V obci je štvortriedna
rímskokatolícka škola a dvaja učitelia. Okrem toho je v obci jedna štvortriedna ľudová škola,
v ktorej vyučujú židovskí učitelia a v jednej triede sa vyučujú len deti židovského
náboženstva. V školách sa okrem slovenčiny vyučoval nemecký a maďarský jazyk. Výučba
žiakov v týchto školách bola vykonávaná počas dlhého obdobia v nevyhovujúcich
priestoroch.
Rada obce na rokovaní dňa 23.7.1922 zriadila gazdovskú školu. Vyučovanie sa realizovalo 3krát týždenne v popoludňajších hodinách v priestoroch ľudovej školy. Bola určená pre deti
roľníkov. Jej zameraním bolo okrem otázok obrábania poľnohospodárskej pôdy aj pestovanie
ovocných stromov a základy včelárstva. Na svoju dobu bolo zriadenie školy aj náplň
vyučovania veľkým progresom. Na škole vyučovali externe viacerí gazdovia z Varína.
Gazdovská škola zanikla v roku 1927.
Po zrušení gazdovskej školy obecné zastupiteľstvo 27.8.1927 zriadilo vo Varíne učňovskú
školu, ktorú navštevovalo 30 učňov. Prax vykonávali v dielňach varínskych majstrov.
Učňovská škola vo Varíne zanikla roku 1934, kedy vo Varíne vznikla expozitúra Štátnej
meštianskej školy v Žiline.. Na jej činnosť obec na pôžičku zakúpila od Ľudovíta Švarczera
rodinný dom. Do prestavby investovali 17 907,05 Kčs. Ročné splátky pôžičky boli 10 000,Kčs Investície obecného zastupiteľstva do školstva predstavovali na tú dobu značnú sumu
peňazí. Začiatky školy boli mimoriadne ťažké. Nebolo financií na krytie ani najnutnejších
potrieb na prevádzku školy, ktorú navštevovali aj žiaci zo 14 okolitých dedín. Obec Varín sa
starala o údržbu, veľké čistenie a bielenie školy a platila školníka. Preto rodičia každého žiaka
prispievali ročne sumou 100,- Kčs. Pre zaujímavosť uvádzam, že v I. triede bolo 50 žiakov, v
II. triede 53 žiakov a v III. triede 53 žiakov. Ťažkosti v činnosti tejto školy pretrvávali až do
1.1.1937, kedy výnosom Ministerstva školstva a osvety vzniká samostatná Štátna meštianska
škola vo Varíne. Týmto sa naplnila dávna túžba Varínčanov ako i obyvateľov z okolia. Pre
školský rok 1937/38 bolo do 1.ročníka zapísaných 91 žiakov, v 2. Ročníku pokračovalo 88

žiakov, v treťom ročníku bolo 64 žiakov a do kurzu sa zapísalo 33 žiakov. Na škole sa
vystriedalo veľa učiteľov. Ich časté zmeny vyplývali nielen z politických pomerov, ale aj
z nevhodných priestorov učební.
Takýto nelichotivý stav pretrvával až do vybudovania novej budovy školy, v ktorej sa začala
prevádzka 1.9.1951. Mala 11 učební, 1 špeciálnu učebňu určenú na výtvarnú výchovu a
kreslenie, telocvičňu a 6 kabinetov . Spolu s budovou školy bol postavený aj samostatný
rodinný dom, ktorý bol obývaný riaditeľom školy.
V súvislosti s vývojom a zmenami v školstve menil sa aj názov našej školy. Pri jej hlavnom
vchode sa vystriedali označenia : STREDNÁ ŠKOLA, OSEMROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA,
JEDENÁSŤROČNÁ STREDNÁ ŠKOLA, STREDNÁ VŠEOBECNO – VZDELÁVACIA
ŠKOLA, ZÁKLADNÁ DEVAŤROČNÁ ŠKOLA a v súčasnosti nesie názov ZÁKLADNÁ
ŠKOLA s materskou školou Ondreja Štefku.
Tak ako názov aj život školy sa menil. Napríklad 1. 9. 1960 bolo do školy zapísaných až 731
žiakov. Vzhľadom k takému počtu žiakov priestory školy nevyhovovali a vyučovanie sa
zabezpečovala aj v náhradných priestoroch v obci. Preto vedenie obce rozhodlo v tomto roku
započať prístavbu školy. V nej boli zriadené dve polytechnické dielne, štyri učebne a
ambulancie školského i zubného lekára. Súbežne s budovaním prístavby školy vo Varíne
prebiehala aj výstavba školy v susednej obci Nezbudská Lúčka. Po zlúčení oboch obcí sa
dokončila výstavba školy aj v časti obce Nezbudská Lúčka, so 6 učebňami pre základnú a 1
triedu pre materskú školu. V oboch školách boli vybudované školské jedálne. V roku 1996
bola škola vo Varíne plynofikovaná. Plynofikácia budovy školy v Nezbudskej Lúčke sa
realizuje v tomto období.V takomto rozsahu slúžia budovy školy žiakom dodnes. Naša škola
hlavne v minulosti bola centrom vzdelávania v ďaleko širšom regióne, ako je tomu dnes. V
súčasnosti je spádovou školou pre žiakov z Varína, Krasňan a Nezbudskej Lúčky. V susednej
obci Krasňany je škola pripravujúca žiakov len na prvom stupni. Veľká časť týchto žiakov do
piateho ročníka nastupuje na našu školu. Prvým riaditeľom školy, ktorá začala pôsobiť
v novej budove, bol Štefan Báthory. Učiteľský zbor bol 14 členný a školu v tom čase
navštevovalo 188 chlapcov a 190 dievčat rozdelených do 10 tried. Ďalšími riaditeľmi boli
Ondrej Štefko, Ladislav Bošanský, Jozef Vároši, Marián Trizuliak, Alžbeta Paučinová, Jozef
Košút. V súčasnosti je riaditeľkou Anna Bielková.

